
EDIÇÃO ESPECIAL DE PACOTES DE AÇÚCAR COM DESENHOS DE ALUNOS DA RAM 
CELEBRAM 0S 600 ANOS DA DESCOBERTA DAS ILHAS DA MADEIRA E DO PORTO 
SANTO 
 

No âmbito de um apoio concedido pela empresa Delta Cafés, no sentido de 
promover/divulgar a 19.ª Exposição Regional de Expressão Plástica, integrada na 
Semana Regional das Artes 2018 (11 a 17 de junho) e visando ainda a valorização da 
área de expressão e educação plástica no currículo do ensino básico e das competências 
artísticas e criativas desenvolvidas nos alunos, surgiu a oportunidade de se promover 
um Concurso de Expressão Plástica com a finalidade de ser criada uma edição especial 
de pacotes de açúcar com ilustrações de crianças. 

O Concurso de Expressão Plástica “TERRA À VISTA! À Descoberta da Nossa Ilha”, 
promovido pela Secretaria Regional de Educação, através da Direção de Serviços de 
Educação Artística e Multimédia (DSEAM) é um concurso no âmbito do desenho e 
pintura direcionado aos alunos que frequentam a atividade de enriquecimento 
curricular de expressão plástica no 1.º ciclo do ensino básico nas escolas da Região 
Autónoma da Madeira. 

Considerando as Comemorações dos 600 Anos da Descoberta das Ilhas da 
Madeira e do Porto Santo (2018 - 2019), a temática proposta pretendia que os alunos 
criassem ilustrações que refletissem a essência do arquipélago, representando os 
encantos das ilhas que os navegadores portugueses encontraram quando 
desembarcaram e os elementos que caracterizam as mesmas.   

A concurso estiveram mais de 160 trabalhos provenientes de 38 
estabelecimentos de ensino. Os 10 trabalhos vencedores reproduzidos nesta edição 
especial de pacotes de açúcar pertencem a: 

Bárbara Silva, 9 anos, EB1/PE da Corujeira (Prof. Paula Garcês) 
Bruno Costa, 9 anos, EB1/PE do Caniçal (Prof. Tânia Alves) 
Diana Santos, 8 anos, EB1/PE de São Filipe (Prof. Martinha Figueira) 
Francisca Silva, 10 anos, EB1/PE de Água de Pena (Prof. Cátia Carreira) 
Gaspar Viveiros, 8 anos, EB1/PE Eng. Luís Santos Costa (Prof. Sílvia Condeças) 
Nuno Camacho, 9 anos, EB1/PE de Câmara de Lobos (Prof. Carla Marques) 
Rita Vieira, 10 anos, EB1/PE do Caniço (Prof. Maurília Vasconcelos) 
Rodrigo Marques, 11 anos, EB1/PE da Ladeira (Prof. Marisa Neves) 
Sara Vieira, 10 anos, EB1/PE Dr. Clemente Tavares (Prof. Calina Valente) 
Vittório Bagni, 9 anos, EB1/PE da Ajuda (Prof. Luísa Soares) 
 
Esta edição especial de pacotes de açúcar apoiada pela Delta Cafés estará em 

circulação nos estabelecimentos comerciais da Madeira a partir do início de junho. Para 
além dos certificados, os premiados terão ainda a oportunidade de realizar uma viagem 
de barco, uma oferta da empresa Santa Maria de Colombo. 

Os trabalhos recebidos no âmbito deste concurso integrarão uma exposição 
coletiva, que terá lugar durante o mês de junho (de 11 a 28), no espaço EntreArte da 
Secretaria Regional de Educação, no Funchal, podendo ser apreciada por todos quantos 
assim o desejem (acesso gratuito). A sessão de inauguração e entrega de prémios aos 
alunos vencedores está programada para 12 de junho, pelas 17h30.  


