DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA E MULTIMÉDIA

DSEAM

DIVISÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - COORDENAÇÃO REGIONAL DE EXPRESSÃO PLÁSTICA

Concurso Internacional de Expressão Plástica
DADOS GERAIS
Ano letivo:
País:

2015 /2016

Coordenador da Expressão Plástica (CEP):

Polónia

Concurso N.º:

Helena Berenguer

Data limite de entrega: Até 11 de março de 2016
15

Título:

A MINHA CASA: sonhos e histórias

REGULAMENTO
1. SOBRE O CONCURSO INSERIDO NO FESTIVAL DE ARTE PARA CRIANÇAS
Festiwal Sztuki Małego Dziecka
http://www.festiwalsztukimalegodziecka.pl/

O programa do “Festival de Arte para Crianças” nasceu dirigido, em primeira instância, a crianças dos
3 aos 10 anos das escolas e creches de toda a Polónia. Todos os anos participavam cerca de quatro mil
crianças e mais de quatrocentos professores deste país. Este festival, criado em 2000, inclui atividades
para professores, concursos artísticos direcionados para crianças, workshops, momentos artísticos e
atividades ao ar livre, entre outros.
Para comemorar o jubileu dos 15 anos de existência deste projeto, a organização alargou o concurso
a nível internacional, procurando promover o seu evento e permitir assim a participação de mais crianças
de outras áreas geográficas.
2. OBJETIVOS DO CONCURSO


Divulgação de assuntos de interesse relacionados com o despertar da criatividade (formas e
métodos) desde a infância;



Integrar as comunidades envolvidas no desenvolvimento criativo das crianças;



Promover intercâmbios de experiências entre os centros de arte e cultura e as escolas,
incentivando o diálogo por forma a reforçar as boas práticas entre instituições;



Promover a partilha de ideias, atividades, técnicas e estratégias inovadoras entre professores;



Todos os anos são explorados conceitos diferentes, mas sempre relacionados com a educação
básica, por forma a explorar as potencialidades criativas tanto das crianças como dos
professores envolvidos no processo de ensino e aprendizagem.

3. SOBRE O TEMA
Todos os anos é trabalhada uma temática diferente e que serve como mote para as atividades do
certame. O tema deste ano é:
 Casa / lar - crianças, histórias e sonhos.
4. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO
 Só podem participar crianças entre os 3 e os 10 anos, inclusive.
 O concurso está dividido em duas categorias, de acordo com os níveis de ensino:
a) Pré-Escolar
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b) 1.º Ciclo do Ensino Básico
 Condições de participação:
a) As crianças podem participar individualmente, explorando o tema proposto e utilizando qualquer
técnica. A interpretação do tema do festival é livre. Cada criança pode enviar apenas um trabalho.
b) Cada turma ou grupo de alunos pode enviar até cinco trabalhos. O professor é responsável pela
seleção e envio dos trabalhos.
 O trabalho apresentado a concurso deve ser original e realizado integralmente pelos alunos.
 No verso de cada trabalho deverá ser colado o Formulário de Identificação devidamente preenchido
(cujo modelo é anexado em inglês, ao presente regulamento).
 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.
 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 suporte pode variar entre o A2 e o A5. Não são admitidos trabalhos com
passe-partout, molduras ou qualquer tipo de encadernação.
5. PRAZO PARA ENTREGA DOS TRABALHOS
Impreterivelmente até 11 de março de 2016, na Direção de Serviços de Educação Artística e
Multimédia, Travessa do Nogueira, n.º 11, 9050 - 451 Funchal.
6. PRÉMIOS
O Júri do Concurso será composto por representantes dos organizadores do festival.
A lista de vencedores e uma galeria digital dos trabalhos serão publicados no site:
www.festiwalsztukimalegodziecka.pl. Os vencedores serão notificados por e-mail. Os premiados a nível
internacional receberão os prémios por correio.
Os vencedores serão convidados para a inauguração da exposição dos trabalhos, e entrega de
prémios, que será realizada no Museum of Cinematography em Lodz Victory Square (Polónia) em data a
anunciar.
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.
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ANEXO 1:

16th International Festival of Art of a Little Child
AUTHOR (name)

(surname)

AGE
TITLE OF THE WORK
TEACHER (name)

(surname)

PHONE

e-mail

COUNTRY

REGION

SCHOOL

CITY/VILLAGE

ADDRESS
PHONE

e-mail

16th International Festival of Art of a Little Child
AUTHOR (name)

(surname)

AGE
TITLE OF THE WORK
TEACHER (name)

(surname)

PHONE

e-mail

COUNTRY

REGION

SCHOOL

CITY/VILLAGE

ADDRESS
PHONE

e-mail
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