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REGULAMENTO  

No âmbito do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que se assinala no dia 3 de 
dezembro de 2020, a Direção Regional de Educação (DRE) lançou um concurso criativo destinado 
a todos os alunos do ensino básico e do ensino secundário, com vista a promover uma reflexão 
acerca das temáticas dos direitos das pessoas com deficiência, a igualdade de oportunidades e 
a inclusão. Este desafio, subordinado ao tema “Reduzindo diferenças, somando 
oportunidades”, deverá ser trabalhado junto dos alunos e respetivos professores, culminando 
com a elaboração de uma ilustração, uma pintura, uma colagem, um recorte, uma quadra, um 
poema, uma história ou outro trabalho criativo alusivo ao tema. 

 
1 – Entidade Promotora  

O concurso criativo “Reduzindo diferenças, somando oportunidades” é dinamizado pela 
DRE, no âmbito do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que se assinala no dia 3 de 
dezembro de 2020. 

 
2 – Tema  

O tema do concurso é “Reduzindo diferenças, somando oportunidades”. 

“O desafio é que faças uma ilustração, uma pintura, uma colagem, um recorte, uma quadra, um 
poema, uma história ou outro trabalho criativo, se preferires até podes reciclar materiais ou 
utilizar aqueles que ias colocar no lixo. Expressa o que sentes, nesta hora de desafio, e passa uma 
mensagem positiva!” 

 
3 - Objetivos  

a) Sensibilizar os alunos para o respeito da diferença e da diversidade, promovendo a equidade 
e uma cidadania ativa e inclusiva;  

b) Sensibilizar para a compreensão mútua entre as pessoas, de pertenças e culturas diferentes;  
c) Estimular a criatividade dos participantes, através do desenvolvimento de competências em 

áreas como o desenho e a expressão plástica e a expressão escrita. 

 

4 - Participantes  

O concurso é dividido em 4 escalões:  

1.º Escalão: 1.º ciclo do ensino básico  

2.º Escalão: 2.º ciclo do ensino básico  

3.º Escalão: 3.º ciclo do ensino básico 

4.º Escalão: ensino secundário 
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5– Condições de participação  

a) Só são admitidos a concurso os trabalhos originais inerentes à temática;  

b) Cada concorrente só pode apresentar um trabalho, a título individual;  

c) Os trabalhos de expressão plástica podem ser bidimensionais ou tridimensionais;  

d) Os trabalhos de expressão escrita podem conter no máximo 400 palavras; 

e) A inscrição deverá ser formalizada através do preenchimento do formulário disponível em 

https://bit.ly/3mQPWrV, até ao dia 18 de novembro de 2020; 

f) Os trabalhos deverão ser submetidos a concurso, em formato digital, através de uma 

fotografia, no modelo que segue em anexo, para o email srpne@madeira.gov.pt; 

g) Os trabalhos admitidos serão posteriormente publicados pela entidade promotora (DRE) na 

página oficial do Facebook da DRE, no evento “Reduzindo diferenças, somando 

oportunidades”, marcado no topo da referida página, com os hastags: #reduzindodiferenças 

#somandooportunidades. No dia 3 de dezembro, decorrerá uma exposição online onde 

serão anunciados os vencedores dos 4 escalões assim como todos os trabalhos submetidos 

a concurso. 

h) Nos trabalhos devem constar o título, a data, a identificação do autor e respetivo email, o 

ano de escolaridade, o nome do(s) professor(es) responsável(eis) e nome do 

estabelecimento de ensino; 

i) Os trabalhos que não respeitem o presente regulamento serão excluídos pela entidade 

promotora. 

 
6 – Prazos do concurso  

a) O concurso tem início com a publicação do mesmo, no dia 11 de novembro de 2020;  

b) O prazo limite para a receção das fotos dos trabalhos fica estabelecido até às 23H59 do dia 

23 de novembro de 2020.  

 
7 – Prémios  

• 1.º Escalão  

1.º prémio – Um acesso gratuito à Escola Virtual da Porto Editora 2020-2021 e 1 kit de 

material escolar da papelaria ABC 

2.º e 3.º prémios – 1 livro do Plano Nacional de Leitura  

 

• 2.º e 3.º Escalões  

1.º prémio – 1 kit de material escolar da papelaria ABC e 1 livro do Plano Nacional de Leitura  

2.º e 3.º prémios – 1 livro do Plano Nacional de Leitura  

 

• 4.º Escalão  

1.º prémio - Um acesso gratuito à Escola Virtual da Porto Editora 2020-2021  

       2.º e 3.º prémios – 1 livro do Plano Nacional de Leitura 

 

• Diploma de participação a todos os participantes. 

 

https://bit.ly/3mQPWrV
mailto:srpne@madeira.gov.pt


 

 
 

|| Rua D. João, n.º 57, Quinta Olinda  9054-510 Funchal         || Tel.: (+351) 291 705 860 
4 

|| www.madeira.gov.pt/dre  dre@edu.madeira.gov.pt           || NIPC: 671 000 497 

 

 

8 – Apreciação dos trabalhos  

A apreciação dos trabalhos será realizada através da avaliação do júri do concurso e 
resultará na atribuição de prémios individuais aos 3 primeiros classificados de cada escalão.  

8.1 – Júri do concurso  
a) O júri do concurso é composto por 4 elementos desta Direção Regional.  

b) Os trabalhos são avaliados de acordo com os seguintes critérios:  

• Qualidade técnica;  

• Composição;  

• Adequação ao tema;  

• Ideia mais original

9 – Exposição online dos trabalhos submetidos a concurso 

No âmbito do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, dia 3 de dezembro, às 11h00, 
decorrerá uma exposição online onde serão anunciados os vencedores dos 4 escalões assim 
como todos os trabalhos submetidos a concurso. 

 

10 – Atribuição dos prémios  

a) Os concorrentes premiados serão notificados por correio eletrónico sobre a hora e o dia de 
entrega dos prémios;  

b) Todos os participantes serão informados, via email, da boa receção do respetivo trabalho.  

 
 
11 – Autorização de utilização  

Ao participar, o concorrente autoriza a divulgação, publicação, reprodução ou 
exploração do seu trabalho pela organização e eventuais parceiros, em edições, publicações, 
catálogos, exposições, cartazes, meios gráficos e outros suportes de promoção, inclusive online, 
sem prejuízo da menção do nome do seu autor.  

 
12 – Aceitação do regulamento  

A participação no concurso supracitado implica a aceitação deste regulamento na sua 
totalidade.  

 
13 – Informações/esclarecimentos  

Para mais informações ou esclarecimentos, contactar a coordenação do concurso para 
o email: srpne@madeira.gov.pt 

 

14 – Omissões  

a) Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos por deliberação do júri;  

b) Das decisões do júri não haverá recurso. 

mailto:srpne@madeira.gov.pt

