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1. O que é o
Design for
Change?

2. Quantas pessoas
podem participar
por escola?

3. Quais são as
fases de
implementação?

4. Quais são as
categorias a
concurso?

5. A quantas
categorias se
pode o grupo
candidatar?

O DFC é um projeto na área da educação que dá às crianças do pré-escola, 1º, 2º e
3º Ciclos (entre os 5 e os 16 anos) a oportunidade de expressarem as suas ideias à
volta do tema – CRIAÇÃO DE UM MUNDO MELHOR. As crianças são convidadas a
desenhar soluções para problemas reais que identifiquem e que afetem a sua
comunidade, para em seguida implementá-las e divulgá-las.

O número de equipas apresentado por escola é ilimitado. O que será avaliado serão
os diferentes projetos.
Independentemente do número de alunos envolvidos em cada projeto, 5 alunos e
1 professor serão os representantes do grupo.

São 4 as fases de implementação do DFC:
1. Sente (aqui o grupo deve analisar quais são os problemas que os afetam assim
como às pessoas da comunidade onde estão inseridos)
2. Imagina (nesta fase o grupo imagina a melhor solução para o problema que
selecionaram e traçam um plano de ação para colocar essa solução em prática)
3. Faz (é a fase de concretização do projeto que definiram)
4. Partilha (com o registo de todas as fases que foi feito, este é o momento de
partilharem e de divulgarem o projeto de mudança que realizaram)

Projeto com Maior Impacto na Comunidade
Projeto Mais Amigo do Ambiente
Projeto Mais Inovador
Projeto Mais Fácil de Replicar
Prémio Global

Cada escola pode concorrer a uma ou várias categorias.
Para cada categoria deverão apresentar um único projeto e fazer uma inscrição
por cada projeto.
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6. O que é preciso
para a equipa se
inscrever?

A inscrição pode ser feita através do formulário que está disponível na página
de INICIATIVAS NACIONAIS/CONCURSO NACIONAL, em “Como participar, no
site do DFC - www.dfcportugal.highplay.pt

7. Existe algum
custo para a escola,
para poder participar
no DFC?

Não.

8. Após a
inscrição é
fornecido algum
material aos
professores?

Sim.

9. Quanto tempo é
necessário despender
para participar?

10. Serão entregues
prémios ou
certificados?
11. Existe algum apoio
por parte do
projeto às escolas?

Logo após a inscrição é enviado ao professor e responsável um Toolkit quecontém
todo o material de apoio que precisam. Da mesma forma também é enviado um
Toolkit aos alunos participantes.

Este projeto foi projetado de forma a ser muito flexível permitindo que cada
escola participante no projeto conceba os seus próprios projetos, do seu modo,
de forma a encaixar com a disponibilidade das equipas.
Assim, a quantidade de tempo global que irão despender no projeto depende
inteiramente da equipa e dos projetos a realizar.

Sim. Os prémios são atribuídos ás escolas e serão definidos oportunamente.
Serão enviados diplomas de participação após a conclusão do concurso.
Os prémios serão entregues no evento/cerimónia de divulgação de vencedores
e entrega de prémios.

Sim. Os orientadores e responsáveis pelos projetos inscritos poderão solicitar
apoio presencial ou online. Este acompanhamento pretende dar oportunidade
para a partilha de dificuldades, sugestões e capacitação nos diversos passos da
metodologia.
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