
 

Normas de Participação  

Concurso - “25 de Abril — Expressões de liberdade” 

 

Artigo 1.º 

Objetivos 

 

O concurso tem como objetivos: 

Contribuir para a consciencialização da comunidade escolar acerca dos valores da liberdade e da 
democracia; 

Educar para a cidadania, direitos e liberdades, promovendo a partilha de conhecimentos, memórias 

e factos históricos entre corpo docente e alunos, com exploração de vários tipos de expressões e 

linguagens: pessoal, criativa e coletiva. 

Promover, juntos dos alunos a reflexão e autoexpressão sobre o 25 de abril e os valores que lhe 

estão associados e os seus significados. 

  

Preservar a memória coletiva e celebrar uma cultura humanista, de paz, liberdade, justiça, 

igualdade e democracia. 

 

Educar pela arte, despertar nos alunos o espírito criativo, sentido estético e liberdade de expressão, 

incentivar a participação social e cultural ativa na comunidade. 

Promover a literacia e o desenvolvimento artístico, cultural e social da nossa comunidade de modo 

transversal e inclusivo. 

Artigo 2.º 

Destinatários 

O concurso tem como destinatários: 

a) Alunos e/ou turmas de Jardim de infância e primeiro e segundo anos de escolaridade do 1.º 

ciclo do ensino básico da rede pública da União de Freguesias de Baixa da Banheira e Vale da 

Amoreira, na modalidade 1 - expressão plástica – ilustrações e/ou colagens “Sobre a 

liberdade”. 

b) Alunos e/ou turmas de terceiro e quarto anos de escolaridade do 1.º ciclo do ensino básico da 

rede pública da União de Freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, nas 

modalidades:  1 - expressão plástica – ilustrações e/ou colagens “Sobre a liberdade”; 2 - 

produção escrita – prosa – “Liberdade é…”; 3 - produção escrita – poesia – tema geral “25 de 

Abril, liberdade e valores de abril”.  
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Artigo 3.º 

Natureza dos trabalhos 

1 — Os trabalhos devem respeitar as temáticas indicadas no artigo 2.º para cada modalidade de 

produção artística. 

2 – As ilustrações e/ou colagens devem ser apresentadas em tamanho A4 e A3 respetivamente, e 

passíveis de serem digitalizadas. 

3 – Os textos a concurso tanto na modalidade prosa como poesia devem ser apresentados na forma 

manuscrita individualmente em folhas A4, ou seja, um texto por folha. 

 

Artigo 4.º 

Condições de participação 

1 — Podem participar a título individual os alunos referidos no artigo 2.º, sendo admitidos a 

concurso o máximo de três trabalhos por turma selecionados pelo docente titular dessa turma. 

2 — Podem participar a título coletivo grupos de alunos/turmas identificados no artigo 2.º, sendo 

admitido a concurso apenas um trabalho por turma, selecionado pelo docente titular dessa turma 

e alunos, num processo democrático. 

Os trabalhos apresentados a concurso são propriedade das instituições de ensino participantes, 

salvo o disposto no n.º 2, do artigo 10.º 

Artigo 5.º 

Período de candidatura e prazo de entrega dos trabalhos 

1 — A manifestação de interesse na participação no presente concurso deve ser formalizada através 

de correio eletrónico para geral@ufbbva.pt . Com referência ao número de turmas, e alunos 

participantes; identificação dos professores titulares e respetivos contactos, níveis de ensino, e 

tipos de trabalhos a concurso. No prazo máximo de 7 dias após receção do presente regulamento 

e convite. 

2 — Os trabalhos deverão estar finalizados e disponíveis para entrega até ao dia 19 de Abril de 

2022. 

3 — As candidaturas e trabalhos serão recolhidos por trabalhadores desta Junta de Freguesia, nas 

instalações das instituições de 1º ciclo participantes na iniciativa até ao dia 19 de Abril. 

2 — As candidaturas deverão conter: 

Identificação da Escola e contactos do professor titular; 

Identificação da turma/ ou grupo de alunos; 

Identificação do trabalho; 

No caso de trabalhos a título individual deve constar identificação e idade do autor(a)/aluno(a), 

estabelecimento de ensino, nível de escolaridade, e referência ao docente titular. 

mailto:geral@ufbbva.pt
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Artigo 6.º 

Júri 

O Júri será constituído por cinco elementos: 

Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias Baixa da Banheira e Vale da Amoreira; 

Secretária do Executivo da União de Freguesias Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, vogal 

responsável pelo pelouro da educação; 

Técnico(a) Superior Coordenador(a) da Biblioteca Municipal da Baixa da Banheira; 

Técnico Profissional responsável pela Biblioteca Municipal do Vale da Amoreira; 

Artista plástico e/ou escritor de literatura infantil. 

 

Artigo 7.º 

Processo de Avaliação 

Os trabalhos serão avaliados pelo júri com base nos seguintes critérios: 

Originalidade e criatividade do trabalho apresentado; 

Qualidade do trabalho apresentado; 

Adequação aos objetivos definidos no artigo 1.º, e temas mencionados nos artigos 2.º e 3.º. 

Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos por deliberação do júri. 

Artigo 8.º 

Divulgação dos resultados 

Os trabalhos premiados serão anunciados no dia 25 de Abril, no âmbito da dinamização do 

programa artístico e cultural comemorativo desta importante efeméride, promovido pela Junta de 

Freguesia, e que será divulgado. 

Os trabalhos a concurso e premiados integrarão uma exposição temática, temporária, a inaugurar 

no dia 25 de Abril no Parque Municipal José Afonso e/ou nas Bibliotecas Municipais da Baixa da 

Banheira e do Vale da Amoreira. 

Artigo 9.º 

Prémios 

1 — Serão atribuídos os seguintes prémios por nível escolar: 

A. Candidaturas coletivas – turmas: 

1º Escalão – Jardins de Infância – Categoria Ilustração e ou colagem:  

1º Prémio — Um pack de livros; um vale de compras para materiais didáticos, e sessão fotográfica 

“Artistas de Palmo e Meio”; 
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2º Prémio - Um pack de livros; um vale de compras para materiais didáticos. 

2º Escalão – Turmas do 1º e 2º ano - Categoria Ilustração e ou colagem:  

1.º Prémio — Um pack de livros; visita e ateliê Fundação Calouste Gulbenkian. 

2.º Prémio — Um pack de livros; oficina pedagógica da Fundação Calouste Gulbenkian na Escola. 

3º Escalão – Turmas do 3º e 4º ano  

Categoria Prosa: 

1º Prémio – Um pack de livros; visita e atividade Fundação Calouste Gulbenkian. 

2º Prémio – Um pack de livros e ateliê de música na escola. 

Categoria Poesia: 

1º Prémio – Um pack de livros; visita e atividade Fundação Calouste Gulbenkian. 

2º Prémio – Um pack de livros e ateliê de música na escola. 

B. Candidaturas Individuais– alunos: 

1º Escalão – Jardins de Infância – Categoria Ilustração e ou colagem:  

Prémio — Conjunto de materiais de expressão plástica e livro. 

2º Escalão –1º e 2º ano - Categoria Ilustração e ou colagem:  

Prémio – Conjunto de materiais de expressão plástica e livros. 

 

3º Escalão – Turmas do 3º e 4º ano:  

Categoria Prosa: 

 Prémio – Livros e participação em ateliê de escrita criativa. 

Categoria Poesia: 

 Prémio – Livros e participação em ateliê de escrita criativa. 

2 — Aos alunos das turmas premiadas será oferecido um certificado de participação e Menção 

Honrosa. 

3 - A todas as turmas participantes será oferecido um diploma de participação. 

Artigo 10.º 

Direitos de propriedade e edição 

1 — A apresentação de trabalhos implica a aceitação tácita dos autores para a sua reprodução e 

divulgação que a Junta de Freguesia da União de Freguesias Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 

entender realizar. 

2 — A Junta de Freguesia da União de Freguesias Baixa da Banheira e Vale da Amoreira reserva o 

direito de posse dos trabalhos premiados e realização de réplicas por tempo ilimitado. 
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Artigo 11.º 

Disposições gerais 

Para os devidos efeitos considera-se que, ao concorrer, os participantes aceitam implicitamente as 

condições do presente regulamento. 

Para constar e surtir os devidos efeitos se publica o presente edital, que vai ser afixado nos lugares 

de estilo, e divulgado nos meios de comunicação da Junta. 

 

Baixa da Banheira, 22 de março de 2022, 

 

A Presidente da Junta da UFBBVA, 

______________________________________ 

(Bárbara Andreia Gonçalves Dias) 


