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DADOS GERAIS 

Ano letivo:  2017 / 2018  Coordenador da Expressão Plástica (CEP): Ricardo Lapa 

País: Letónia Data limite de entrega:  Até 30 de novembro de 2017 

Concurso N.º: 17 Título: 
Concurso Internacional de Artes Visuais  
“Eu vivo junto ao mar” – A Ponte.  

 

REGULAMENTO 

 

SOBRE O TEMA DO PROJETO 

 

Este concurso é uma iniciativa da Escola de Artes de Jurmala, na Letónia, país denominado como 

a terra que faz fronteira com o mar devido à sua longa linha costeira. O tema da competição é 

diferente todos os anos, mas está sempre ligado ao “mar”. Partem da premissa de que todos vivem 

junto a um mar, rio, oceano ou lago. Ainda que seja um mar de flores ou um mar de areia… de que 

todos temos o nosso mar de sonhos e que partilhamos do prazer de criar – desenhar, pintar ou 

inventar… 

O tema do concurso deste ano é "UMA PONTE". Uma ponte sobre o rio, uma ponte acima da 

ravina ou uma ponte entre dois mares... Uma ponte que também pode unir o tempo, as gerações, 

as pessoas, o passado e o futuro. Vários são os mitos ou contos de fadas que fazem referência ao 

significado filosófico da ponte em diferentes culturas e tradições. A ponte é a conexão que dá a 

oportunidade de encontrar e unir diferentes mundos.  

 

OBJETIVOS DO PROJETO 
 

 Utilização das expressões artísticas como promotor de interesse no ecossistema aquático, na sua 

importância no desenvolvimento para a vida humana, cultura e tradições, assim como valorizar a 

água como elemento unificador entre culturas; 

 Fomentar a criatividade nas crianças e jovens e motivá-los para exprimir a sua identidade e 

imaginação artística em artes visuais; 

 Estimular crianças e jovens para o interesse no ambiente, cultura e tradições do seu país; 

 Dar às crianças e jovens a possibilidade de conhecer a natureza, cultura e tradição de outros 

países; 

 Criar uma oportunidade para trocar experiências entre as crianças, jovens e professores, dando-

lhes a possibilidade de fazer novos amigos, encontrar novas parcerias e criar novas ideias. 

 

CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 

 Este concurso destina-se a crianças e jovens entre os 4 e os 25 anos, inclusive; 

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

elaborado no ano correspondente ao concurso;  
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 No verso de cada trabalho deverá ser colado o Formulário de Identificação/Etiqueta (cujo modelo 

é anexado ao presente regulamento) devidamente preenchido, em maiúsculas;  

 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;  

 Cada turma pode participar com o máximo de 4 trabalhos por categoria e técnica; 

- Categorias:  

 4 - 7 anos; 

 8 - 11 anos;  

 12 - 15 anos; 

 16 - 25 anos. 

 Técnica a utilizar:  

- Pintura (guache, acrílico, têmperas, aguarela, tintas de óleo, pasteis de óleo); 

- Desenho (grafite, lápis de cor, tinta da China, sépia, sanguínea, canetas de gel, canetas de feltro); 

 Dimensões: o trabalho deve ser realizado em tamanho A3 (29,7cm X 42,0cm). Não são admitidos 

trabalhos inseridos em passe-partout ou com molduras; 

 Os trabalhos feitos por crianças com necessidades educativas especiais serão avaliados 

separadamente numa categoria própria. 

 

PRAZO PARA ENTREGA DOS TRABALHOS 

 Os trabalhos deverão ser entregues, impreterivelmente até 30 de novembro de 2017, na Direção 

de Serviços de Educação Artística e Multimédia, Travessa do Nogueira, n.º 11, 9050 - 451 Funchal. 

 

PRÉMIOS 

 A cerimónia onde serão revelados os vencedores do concurso e de abertura da exposição com os 

melhores trabalhos decorrerá no dia 9 de março de 2018 (na Letónia). 

 

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). 

 

DÚVIDAS E INFORMAÇÕES 

 Para mais informações contactar o Coordenador da Expressão Plástica, Ricardo Lapa, na DSEAM, 

pelo telefone 291 203 050 ou através do endereço eletrónico explastica.formacao@gmail.com. 

 

 
  

mailto:explastica.formacao@gmail.com
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ANEXO 1 (para colar no verso de cada trabalho): 
Imprimir em papel branco e preencher com LETRA MAIÚSCULA IMPRESSA, uma etiqueta para cada 
trabalho. As etiquetas dos trabalhos feitos por crianças com necessidades educativas especiais têm de ser 
impressas em papel amarelo e assinalado no respetivo campo adicional. 
 

 
 
Anexo 2: 
Esta etiqueta também deverá ser impressa em papel da cor correspondente e preenchida para cada 
trabalho. NÃO COLAR. Basta entregar juntamente com trabalho. 
 

 


