
Concursos
ARTES PLÁSTICAS

(Pintura/Desenho e Escultura)

LITERÁRIO
(Texto Poético e Texto Narrativo)

REGULAMENTO

Valores da Europa
Valores de Abril

Cidadania Europeia



 OBJETIVOS
Desenvolver nos jovens valores de democracia e de cidadania europeia, incentivando o desenvol-

vimento da criatividade e do sentido estético. 

São concorrentes todos os alunos matriculados nas escolas do ensino básico e do ensino 

secundário de Gondomar, públicas e privadas, incluindo escolas profissionais e equiparadas.
Cada participante poderá concorrer com um trabalho da sua autoria para cada um dos géneros a 

concurso: Artes Plásticas, Texto Narrativo e Texto Poético.
Para cada género a concurso, deverá ser apresentada uma candidatura própria, enviada 

separadamente e com pseudónimos diferentes.
Cada trabalho a concurso e respetiva candidatura deverão ser assinados sob pseudónimo não co-

nhecido e que o concorrente use pela primeira vez.

ESPECIFICAÇÕES
CONCURSO DE ARTES PLÁSTICAS
a) Pintura / Desenho
b) Escultura
- Os trabalhos deverão ser executados numa folha de cartolina tamanho A2 (60 x 40 cm), com o 

acompanhamento do respetivo professor de Artes.
- Os concorrentes poderão optar por quaisquer técnicas de desenho e pintura.
- Os concorrentes devem ter em conta a originalidade e a criatividade de forma a dar corpo ao 

item do concurso.
- Cada concorrente ao Concurso de Pintura/ Desenho apenas poderá apresentar a concurso um 

trabalho original, numa das seguintes técnicas: desenho, pintura ou escultura.
- Os trabalhos de escultura (ou instalação) deverão ser elaborados nos seguintes materiais: 

papel, cartão ou gesso, não devendo ultrapassar: 50 cm de altura e os 30 cm de largura e 

comprimento.

CONCURSO LITERÁRIO
a) Prosa ( conto / ensaio / carta, etc)
b) Poesia
- Os textos devem ser individuais, originais e inéditos.
- Os textos não devem ultrapassar as cinco páginas A4, letra Times New Roman, tamanho 12, a 1,5 

espaços.
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- As páginas de cada exemplar do texto deverão ser devidamente numeradas, agrupadas e agrafa-

das ou presas por qualquer outro sistema que garanta a sua inseparabilidade.
- Os textos não poderão ser assinados nem conter qualquer elemento suscetível de identificar o 

autor.
- Os trabalhos deverão ter um título e poderão ser ilustrados (desenhos, colagens, pinturas…).
- Em caso de plágio, os alunos serão alvo de desclassificação imediata e processo disciplinar ins-

taurado pelo estabelecimento de ensino a que pertencem, ficando obrigados a devolver todos os 

prémios e certificados que lhes tenham sido atribuídos.
- Serão igualmente desclassificados quaisquer trabalhos apresentados que não sigam as regras 

definidas neste regulamento.
- Os trabalhos devem ser entregues em suporte de papel na respetiva biblioteca/cre, até ao dia 24 

de abril de 2018, ao Professor Bibliotecário responsável.
- Cada escola deverá fazer uma seleção prévia dos dez melhores trabalhos a enviar, para o que de-

verá ser constituído, em cada escola, um secretariado responsável pelo processo.
- Cada coordenador da biblioteca escolar/CRE, depois de feita a seleção prévia dos trabalhos, de-

verá enviar os trabalhos selecionados para a equipa de secretariado, na Escola Secundária de 

Gondomar, até ao dia 27 de abril.

IDENTIFICAÇÃO DOS TRABALHOS
CONCURSO DE ARTES PLÁSTICAS
- Os concorrentes deverão escolher um código composto por um conjunto de 3 números e 2 

letras (por exemplo 123AB), que deverá ser inscrito no verso do trabalho. Junto, e dentro de um 

envelope lacrado com o mesmo código escrito por fora, deverá colocar a sua identificação com: 

Escola; Nome do Aluno; Ano; N.º; Turma; Morada; Telefone e Nome do Professor
- Cada aluno só poderá concorrer com um trabalho. Não serão aceites trabalhos em grupo.

CONCURSO LITERÁRIO
- Os trabalhos deverão ser entregues em envelope fechado com o pseudónimo no seu exterior.
- Deve ser colocado um segundo envelope dentro do maior, contendo pseudónimo, nome, 

contacto telefónico e endereço.

CALENDÁRIO
Os trabalhos dos concorrentes deverão dar entrada na Direção da respetiva escola até às 17h00 

do dia 24 de abril de 2018.
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A Câmara procederá ao levantamento dos 10 trabalhos selecionados pela Escola, no dia 26 de 

abril de 2018.

AVALIAÇÃO
Cada escola deverá fazer uma seleção dos 10 melhores trabalhos a participar no concurso, tendo 

em atenção os seguintes critérios:
- Qualidade estética e técnica.
- Criatividade.
- Os objetivos de comunicação a que se destina o concurso.
- A edição de uma série limitada de serigrafias (Concurso de Artes Plásticas).
- As deliberações do Júri são tomadas por maioria, excluindo-se sempre a posição de abstenção.
- O Júri encontra-se no direito de propor a não atribuição do Prémio por falta de qualidade dos 

trabalhos concorrentes, devendo nessa circunstância fundamentar justificadamente a sua 

decisão.
- Das deliberações do Júri não cabe recurso.

JÚRI
CONCURSO ARTES PLÁSTICAS
O Júri será composto por: 
- Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Gondomar ou seu representante.
- Diretor do Agrupamento de Escolas de Gondomar nº 1 ou seu representante.
- Presidente da Direção da ARGO – Associação Artística de Gondomar ou seu representante.

CONCURSO LITERÁRIO
O júri será composto por:
- Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Gondomar ou seu representante.
- Diretor do Agrupamento de Escolas nº1 de Gondomar ou seu representante.
- Um elemento do Departamento de Língua Materna do Agrupamento de Escolas nº 1 de 

Gondomar.
- Um elemento do Departamento de Ciências Sociais e Humanas do Agrupamento de Escolas nº 1 

de Gondomar.
- Dois coordenadores das BE/CRE do concelho de Gondomar.
O Júri reunirá no dia 4 de maio de 2018, pelas 15h00, na Biblioteca Municipal de Gondomar, para 

proceder à apreciação dos trabalhos, sendo os resultados afixados em todas as escolas 

abrangidas por este concurso, bem como na Câmara Municipal de Gondomar.



PRÉMIOS
A cada um dos primeiros classificados será proporcionada uma viagem ao Parlamento Europeu 

(Bruxelas e respetivo alojamento e entregue um Brussels Card, que inclui transportes públicos) 

durante três dias.
Será ainda atribuído a cada participante um diploma.
- 1.º Prémio - no valor de 100 €
- 2.º Prémio - no valor de 75 €
- 3.º Prémio - no valor de 50 €
O Trabalho vencedor, será alvo de uma impressão em edição limitada de 150 exemplares 

(Concurso de Artes Plásticas). 

OUTROS
CONCURSO ARTES PLÁSTICAS
Irá realizar-se uma exposição dos trabalhos apresentados a concurso na Biblioteca Municipal, 

com inauguração prevista para as 16h30 no dia 9 de maio (dia da Europa).
Os trabalhos premiados ficarão pertença da Câmara Municipal de Gondomar.
Os restantes trabalhos poderão ser levantados na Biblioteca Municipal, após o termo da 

exposição e até ao final do mês de maio.

CONCURSO LITERÁRIO
O autor do texto vencedor cede ao Município de Gondomar todos os direitos sobre a mesma, 

passando a obra para propriedade do Município de Gondomar.
Nos termos do previsto no número anterior, o Município poderá, nomeadamente, proceder à 

publicação do texto vencedor, em edição de autarquia, sem que ao respetivo autor assista 

qualquer tipo de compensação ou direitos.
O júri reserva-se o direito de corrigir eventuais falhas ortográficas, sintáticas, de pontuação ou 

acentuação, comprometendo-se, contudo, a não desvirtuar semanticamente os textos. 
Todos os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo júri.

8

9




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

