
CONCURSO DE EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO PLÁSTICA PREMEIA 24 
CRIANÇAS A NÍVEL NACIONAL 
 

“VIAGEM NO TEMPO - as minhas incríveis descobertas” é o título da 
terceira edição do Concurso Nacional de Expressão e Educação Plástica 
promovido pela Secretaria Regional de Educação da Madeira / Direção Regional 
de Educação, através da Direção de Serviços de Educação Artística e 
Multimédia, destinado a crianças do pré-escolar, jardins-de-infância e do 1.º ciclo 
do ensino básico, de Portugal Continental e Regiões Autónomas.  

Este concurso tem por objetivo principal a valorização da componente da 
expressão plástica na educação artística e na formação integral dos alunos. 
Pretende pois que se desenvolvam competências artísticas e conteúdos 
específicos das Artes Visuais e que no âmbito do desenho e da pintura, os alunos 
tenham a oportunidade de explorar diferentes técnicas e materiais. 
Paralelamente, o concurso é uma estratégia pedagógica que dá aos professores 
uma oportunidade única para poderem desenvolver a imaginação das crianças, 
fomentando a confiança, a originalidade e a coragem para serem criativas. 

Porque em 2018-19 se comemoram dos 600 Anos da Descoberta das 
Ilhas do Porto Santo e da Madeira, a temática do concurso pretende estabelecer 
um paralelo com as viagens marítimas dos descobrimentos portugueses.  Neste 
sentido, o tema teve o intuito de apelar ao imaginário infantil e à fantasia, 
convidando as crianças a fazerem a exploração plástica e gráfica de uma viagem 
inventada ao passado ou ao futuro, ilustrando histórias e brincadeiras que elas 
tão bem conseguem idealizar. 

Foram recebidos 2717 trabalhos, provenientes de 102 estabelecimentos 
de ensino. De Portugal Continental chegaram cerca de 900 trabalhos, oriundos 
de 43 escolas de 11 distritos diferentes - uma participação recorde. Os melhores 
trabalhos foram selecionados e integram a exposição coletiva que esta patente 
no Centro Comercial La Vie, no Funchal, de 11 a 17 de junho - acesso gratuito.   

Um júri de especialistas avaliou os trabalhos e elegeu os vencedores nas 
diversas categorias a concurso, premiando 24 crianças (6 vencedores e 18 
menções honrosas): 

 
Vencedores 
Ângela Brazão - Jardim Escola João de Deus - Funchal 
João Pedro Sousa - EB1/PE Cruz de Carvalho - Funchal 
Martim Rocha - EB1/PE da Achada - Funchal 
João Noronha - EB1/PE das Figueirinhas - Santa Cruz 
Ana Letícia Ornelas - EB1/PE Engº Luís Santos Costa - Funchal 
Lourenço Barbosa - EB1/PE Visconde Cacongo - Funchal 

 
Menções honrosas 
Leonor Correia – EB1/PE Boliqueime - Funchal 
Paulo Du - Jardim Escola João de Deus - Tomar 
Bianca Pessegueiro - EB1/PE do Vale e Cova do Pico – Ponta do Sol 
Francisca Pereira - EB1/PE da Ponta do Sol - Ponta do Sol 
Tiago Moura - EB1 Quinta da Cabouca - Seixal 
Tomás Gonçalves - EB1/PE Visconde Cacongo – Funchal 
Santiago Faria - EB1/PE Cruz de Carvalho - Funchal 
Gabriel Correia - EB1/PE Visconde Cacongo - Funchal 



Mariana Lobo - EB1/PE da Ponta do Sol - Ponta do Sol 
Elias Inácio - EB1/PE do Vale e Cova do Pico - Ponta do Sol 
Bruno Silva - Escola Aquilino Ribeiro - Vila Nova de Paiva 
Dânia Franco - Externato Sant’ana - Machico 
Inês Fraga - Escola Maria Eugénia Canavial - Funchal 
Martim Coelho - Colégio Guadalupe - Seixal 
Maria Freitas - EB1/PE de São Filipe - Funchal 
João Pastor - EB1 do Bairro da Comenda - Évora 
Francisco Jesus - EB1/PE da Lourencinha - Câmara de Lobos 
Tomás Couto - EB1 da Estalagem - Vila Nova de Famalicão 
 

Este concurso que conta com o apoio da PÉBÉO, através da empresa 
IBEREX, que patrocina os prémios a atribuir aos vencedores. A cerimónia de 
inauguração da exposição e entrega de prémios irá acontecer a 12 de junho, 
pelas 12h00, no Centro Comercial La Vie. 


