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DADOS GERAIS 

Ano letivo:  2015 /2016 Coordenador (CEP): Helena Berenguer Chefe de Divisão (CDAEA): Natalina Santos 

 Concurso N.º: 11 Título: NA MINHA TERRA NATAL Data:  Até 11 de dezembro de 2015 
 

REGULAMENTO 

 
1. SOBRE O TEMA DO PROJETO 

  
 

Green Cross Belarus together with Ministery of Education, Ministery of Culture and Ministry of Natural Resources 

and Environmental Protection of the Republic of Belarus 11th International Art Contest “In My Homeland” 

http://www.children-art.org/en/  

 

A edição de 2016 do Concurso Internacional de Expressão Plástica "Na minha terra natal” foi 

apresentado em maio de 2015 pela organização não-governamental "Green Cross Belarus" (Cruz Verde 

da Bielorrússia).  

Inspirados, na altura, pela primavera, a organização escreveu: 

 

“Freshness, bright colors, new and unusual flowers, high spirits are all presents of spring. This year spring 

presented us really rare gift – wisteria and magnolia blooming in our garden. Of course, such wonder inspires to create 

something bright and beautiful!” 

 

A natureza inspira-nos com as suas cores, brilhos, luzes e vida, como uma dádiva rara que devemos 

agradecer todos os dias e converter em algo criativo e belo. A ilha da Madeira é pródiga na sua natureza, 

cores e jardins, plantas e flores de muitas espécies que podem e devem servir de inspiração criativa.  

É neste enquadramento que se apresenta o Regulamento do 11.º concurso promovido pela Cruz Verde 

da Bielorrússia, em parceria com o Ministério da Cultura, Ministério da Educação e Ministério dos 

Recursos Naturais e Proteção Ambiental do mesmo país. 

 
2. OBJETIVOS DO PROJETO 

 
 

 Preservação e desenvolvimento das tradições artísticas nacionais e regionais. 

 Atualização do trabalho do professor no processo de arte educação. 

 Pesquisa, apoio e promoção de jovens artistas, apresentando o seu trabalho a um público mais vasto. 

 Desenvolvimento de um acervo de obras artísticas de crianças e jovens de diferentes países e regiões 

para exposições e atividades de trabalho metodológicas/analíticas. 

 Envolvimento de jovens artistas e seus professores na comunidade criativa. 

 A estimulação de autores e público em geral para uma compreensão mais profunda e para repensar 

os processos artísticos que ocorrem na sua terra natal. 

 
 
 

http://www.children-art.org/en/
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3. SOBRE O TEMA 

 

"Na minha terra natal" é o tema geral do concurso, podendo este ser desenvolvido e explorado em 

subtemas opcionais:  

 Há 100 anos. A nossa história, passada e presente. A vida é um rio, e a história é um enorme oceano 

que une os acontecimentos da vida das pessoas, cidades e países. Espreitando esse oceano, 

podemos ver que há tempestades e bonança, tristezas e alegrias, terrores e maravilhas, bem como 

sombras de pessoas entre as quais podemos ver os antepassados. E não importa o quão assustador 

é, por vezes, olhar para ele, isso deve ser feito, porque, como a água nutre a terra, a história do 

oceano nutre a vida, no presente e no futuro.  

 As canções da terra natal. Há canções que nos acompanham durante toda a nossa vida. Ouvimo-

las num concerto, na rádio, numa viagem ou em família. E, claro, todos têm uma canção de que 

realmente gostam. Quando ouvimos uma música vemos uma imagem e, às vezes, realmente 

queremos desenhar a imagem. 

 Aqueles que estão perto de nós. Cada um de nós tem alguém com quem nos preocupamos e/ou 

que se preocupa connosco. Os seus reflexos são armazenados na nossa alma, mas por vezes 

queremos mostrá-los ao mundo inteiro. 

 «Vamos, vamos viajar». A viagem como uma forma de vida: primeiro os planos, as fantasias, as 

expectativas, em seguida, a estrada, os novos lugares, as experiências e os conhecidos. E quando 

voltamos a casa, as memórias que permanecem na nossa memória e nos nossos corações... Vamos 

partilhar as nossas memórias! 

 O ano passa alterando as cores... Cada estação tem a sua beleza, a natureza muda de cor e de 

humor. E nós, como vemos isso? 

 

 
4. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 

 

 Só podem participar crianças entre os 5 e os 18 anos, inclusive. 

 O trabalho apresentado a concurso deve ser original e realizado integralmente pelo aluno, elaborado 

no ano correspondente ao concurso. 

 No verso de cada trabalho deverá ser colado o Formulário de Identificação (cujo modelo é anexado 

em inglês, ao presente regulamento) devidamente preenchido. 

 Os trabalhos enviados não serão devolvidos aos seus autores. A organização do evento reserva-se 

no direito de reprodução e respetiva utilização de direitos de autor das imagens enviadas, para fins 

humanitários e/ou pedagógicos. 
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 Não há limite para o número de trabalhos a enviar por cada escola. 

 Técnicas expressivas: Podem ser utilizadas técnicas de desenho, pintura, colagem e técnicas mistas 

sobre papel. Caso recorram à colagem, não devem utilizar materiais que se descolem com facilidade 

ou atribuam relevo/volume ao trabalho. 

 Dimensões: O tamanho do papel não pode exceder o A3 (29,7cm X 42,0cm). Não são admitidos 

trabalhos inseridos em passe-partout ou com molduras. 

 
 
 

5. PRAZO PARA ENTREGA DOS TRABALHOS 

 

Impreterivelmente até 11 de dezembro de 2015, na Direção de Serviços de Educação Artística e 

Multimédia, Travessa do Nogueira, n.º 11, 9050 - 451 Funchal. 

 
6. PRÉMIOS 

 

O Júri do Concurso reúne em fevereiro de 2016 na Bielorrússia, onde define os vencedores 

galardoados ou com diploma de participação. As obras galardoadas ingressarão a exposição final e serão 

exibidos na galeria digital do site do Concurso em www.children-art.org. 

A exposição com os trabalhos vencedores será realizada em Minsk (Bielorrússia), com inauguração 

prevista para abril de 2016. 

 
7. FICHA DE INSCRIÇÃO/PARTICIPAÇÃO 

 

No verso de cada trabalho deve ser colada a ficha de identificação, preenchida na íntegra, com 

letras maiúsculas e de forma bem legível. (Anexo 1) 

 
8. DÚVIDAS E INFORMAÇÕES 

 

Para mais informações contactar a Coordenadora da Expressão Plástica, Dr.ª Helena Berenguer, 

Travessa do Nogueira n.º 11, telefone 291 203 050, ou através do endereço eletrónico 

explastica.formacao@gmail.com  

 

 

 

 
 
 

http://www.children-art.org/
mailto:explastica.formacao@gmail.com
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ANEXO 1: 
 
 

11th INTERNATIONAL ART CONTEST “IN MY HOMELAND” 

AUTHOR (name)  (surname)  

YEAR OF BIRTH  AGE  

TITLE OF THE WORK  

TECHNIQUE  

TEACHER (name)  (surname)  

PHONE  e-mail  

ART-STUDIO  

COUNTRY  

POSTAL CODE  REGION  

CITY/VILLAGE  

STREET  HOUSE  

PHONE  e-mail  

OTHER INFORMATION  
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YEAR OF BIRTH  AGE  

TITLE OF THE WORK  

TECHNIQUE  

TEACHER (name)  (surname)  

PHONE  e-mail  

ART-STUDIO  

COUNTRY  

POSTAL CODE  REGION  

CITY/VILLAGE  
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