
EXPOSIÇÃO COLETIVA NA BULGÁRIA  
 

A Secretaria Regional de Educação / Direção Regional de Educação, 
através da Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia, mediou o 
processo de divulgação, recolha e envio de trabalhos de alunos para o concurso 
internacional de expressão plástica da Bulgária, incentivando os alunos a serem 
“artistas” e a realizarem obras originais e criativas. Este concurso foi divulgado 
junto de todos os professores que se encontram a lecionar a atividade de 
enriquecimento curricular de expressão plástica na Região Autónoma da 
Madeira 

Na Bulgária, a associação Nova Zagora, em parceria com o Duga Art 
Studio, promove anualmente uma exposição de arte juvenil que integra os 
trabalhos vencedores do concurso. A seleção dos trabalhos patentes na 
exposição é feita de entre os milhares de trabalhos oriundos de países de 
diversas partes do mundo. A representar Portugal neste concurso estiveram os 
trabalhos enviados da Madeira - uma forma de se promover e difundir além-
fronteiras o trabalho de excelência feito ao nível das artes visuais nas escolas da 
Região, na atividade de enriquecimento curricular de expressão plástica, por 
professores e alunos. 

Foram enviados para este concurso um total de 393 trabalhos 
provenientes de 38 estabelecimentos de ensino. Para participarem neste 
concurso, era solicitado aos alunos que realizassem o seu trabalho num suporte 
de tamanho A3 com a possibilidade de explorarem diversas técnicas e materiais. 
O tema era livre, ficando ao critério dos alunos a escolha da temática a explorar 
no seu trabalho. 

 Na primeira participação nesta competição, 14 alunos arrecadaram a tão 
desejada distinção. Para além dos diplomas a que estes alunos têm direito, os 
seus trabalhos fazem parte da exposição coletiva, patente na Rusi Karabiberov 
Art Gallery, a partir de 1 de junho de 2018. 

 
Alunos premiados: 
Ângela Pereira (4 anos), Jardim Escola João de Deus 
Bernardo Gonçalves (4 anos), Jardim Escola João de Deus  
Carina Conceição (7 anos), EB1/PE das Figueirinhas  
Élvio Gonçalo Sousa (12 anos), EB1/PE Tanque Monte 
Filip Vasconcelos (6 anos), EB1/PE das Figueirinhas  
Francisco Gonçalves (4 anos), Jardim Escola João de Deus 
João Pedro Pereira (6 anos), EB1/PE Tanque Monte 
Lara Caldeira (5 anos), EB1/PE da Ponta Delgada e Boaventura 
Luana Rosa Freitas Luís (6 anos), EB1/PE Tanque Monte 
Mariana Andrade (5 anos), EB1/PE da Ponta Delgada e Boaventura 
Martim Gouveia (6 anos), EB1/PE das Figueirinhas 
Mateus Gomes (5 anos), EB1/PE da Ponta Delgada e Boaventura 
Mateus Quintal (7 anos), EB1/PE das Figueirinhas 
Vera Câmara (4 anos), Jardim Escola João de Deus 

A cerimónia de entrega de certificados aos vencedores está programada 
para o dia 12 de junho, pelas 17h30, no Espaço EntreArte da Secretaria Regional 
de Educação - Funchal. 


