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PROJETO OLIMPÍADAS DE ORATÓRIA 

REGULAMENTO 2016/2017 
 
1. ORGANIZAÇÃO 
As Olimpíadas de Oratória 2016/17 são um concurso organizado pela 
Biblioteca Escolar e pelo projeto Olimpíadas da Oratória (OO). 
 

2. PÚBLICO-ALVO 
Este concurso destina-se aos alunos do 3º ciclo e do ensino secundário da Escola Básica 
dos 2º e 3º Ciclos / Secundário Pedro Ferreiro. 
 

3. OBJETIVOS 
O presente concurso tem como objetivo desenvolver competências no domínio: 
- da expressão oral;  
- da expressão escrita;  
- da organização do discurso; 
- do conhecimento e interesse por temas da atualidade. 
 

4. ASPETOS A CONSIDERAR 
DESENVOLVIMENTO DO DISCURSO: é a forma como o orador conjuga as ideias de modo a que a 
audiência as possa compreender. 
EFICÁCIA: a adequação e clareza argumentativa em função da mensagem que se quer transmitir. 
APRESENTAÇÃO: deve reforçar a argumentação através da linguagem não-verbal. 
VOZ: deve ser adequada ao discurso em enfâse e tonalidade. 

 
5. FORMA DE SELEÇÃO 
Os alunos concorrem em 2 escalões: 3º ciclo e ensino secundário. 
No 3º Ciclo é selecionado para a final um aluno por cada turma participante. A organização 
poderá selecionar outros participantes até um máximo de três. 
No ensino secundário serão aceites até um máximo de cinco participantes.  

 
6. TEMAS 
Há dois temas a concurso: 

“Direitos Humanos” 
“40 anos da Constituição da República Portuguesa” 

 

7. PROVA FINAL DAS OLIMPÍADAS 
Cada intervenção deverá durar entre 3 a 5 minutos. 
A sequência em que os participantes tomarão a palavra será pré-definida por ordem alfabética. 
O participante poderá socorrer-se na prova final dos seus tópicos ou texto elaborado. 
A votação para cada concorrente será apresentada por cada elemento do júri no final de todas 
as intervenções. 
Os participantes serão apreciados por um júri constituído por: um elemento da direção do 
Agrupamento; o vereador da educação e cultura da Câmara Municipal; um aluno do ensino 
secundário; elemento da Associação de Pais; outro a designar. 
O anúncio dos vencedores das Olimpíadas será feito no final do concurso e divulgado na 
Biblioteca Escolar, no Portal da Escola e na página “ABC Escola” do “Despertar do Zêzere”. 


