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PROPOSTA DE NORMAS DE PARTICIPAÇÃO  

 (CONCURSO) 

 

“OS DESCOBRIMENTOS NO OLHAR DAS CRIANÇAS” 

 

 

1. Concurso 

 “Os descobrimentos no olhar das crianças” é o título do concurso de desenho, 

promovido pela Câmara Municipal do Porto Santo, no âmbito das comemorações dos 

600 anos do Descobrimento desta Ilha.  

Esta iniciativa consiste num concurso de desenho, numa exposição e na 

elaboração de um puzzle. O objetivo é incentivar o conhecimento dos descobrimentos 

portugueses, nomeadamente a descoberta do arquipélago da Madeira. Os desenhos 

recebidos irão preencher uma exposição, em local a definir, onde serão sujeitos a uma 

votação por parte dos visitantes da exposição. O desenho que conquistar a maior 

votação será transformado em puzzle. 

 

2. Tema 

Os Descobrimentos Portugueses tiveram um papel fundamental na expansão 

marítima e foram um fator primordial na afirmação de Portugal no mundo e na sua 

história. A temática visa a exploração do tema na sua imensidão, ou seja, podem ser 

representadas as caravelas, os descobridores, os instrumentos náuticos, as especiarias, as 

terras conquistadas, a expansão do cristianismo, os monstros marinhos, entre outros. 

 

3. Destinatários 

A presente iniciativa destina-se aos alunos do 2º ciclo da Escola Básica e 

Secundária Prof. Dr. Francisco de Freitas Branco do Porto Santo, devendo o projeto ser 

coordenado pelos professores de Educação Visual de casa turma. 
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De igual forma o Professor Coordenador do Projeto, junto da Escola Básica e 

Secundária Prof. Dr. Francisco de Freitas Branco do Porto Santo, deverá estar presente 

na abertura da urna e na contagem dos votos.  

 

4. Critérios de participação 

- Os participantes concorrem a título individual (um trabalho por criança); 

- Os trabalhos apresentados devem ser originais e integralmente feitos pelas 

crianças, sem intervenção de adultos e elaborados no presente ano letivo; 

- Os trabalhos deverão ser elaborados em papel A4 e a orientação da folha é 

horizontal. Os materiais a utilizar são os lápis de cor, de carvão, aguarelas e pastel; 

- Não há limite de trabalhos a concurso; 

- Não será efetuada qualquer devolução dos trabalhos submetidos ao concurso. 

 

5. Identificação dos trabalhos 

Cada desenho deve ser identificado com o nome do aluno, a turma e o número 

de aluno no verso do trabalho. 

 

6. Prazos de entrega 

 Os desenhos deverão ser entregues na Câmara Municipal do Porto Santo, junto 

do Gabinete da Cultura, até ao dia 10 de dezembro de 2018. 

 

 

 


