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DADOS GERAIS 

Ano letivo: 2019/2020 Concurso N.º: 21 Data da exposição: Junho 2020 

Tema: “TENHO UM BICHO NO MEU JARDIM” 

Coordenador da Expressão Plástica (CEP): Ricardo Lapa Data de atualização: 12 novembro 2019 
 

REGULAMENTO 

 

1. SOBRE O CONCURSO 

“TENHO UM BICHO NO MEU JARDIM” é o título do Concurso de Expressão Plástica promovido pela 

Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia da Madeira, através da Direção de Serviços 

de Educação Artística. Este é um concurso no âmbito do desenho/pintura direcionado a crianças do 

pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico de Portugal Continental e Regiões Autónomas, que tem 

por objetivo principal a valorização das Artes Visuais na componente artística e na formação integral 

da criança. Deste concurso resulta uma exposição de trabalhos, a realizar no Funchal, integrada na 

programação da Semana Regional das Artes 2020. 

 

2. SOBRE O TEMA 

O ano de 2020, foi proclamado pela ONU, como sendo o Ano Internacional da Fitossanidade. 

Segundo o Secretário do IPPC - International Plant Protection Convention, Jingyuan Xia – esta é uma 

iniciativa fulcral para destacar a importância da saúde vegetal na melhoria da qualidade alimentar e 

desencadear uma maior colaboração global na proteção do meio ambiente e da biodiversidade. 

No âmbito das artes, desde a antiguidade até à atualidade, muitos foram os artistas que se retrataram 

a temática da natureza, nomeadamente as plantas e os animais das plantas. Neste sentido,    

propõe-se o tema “Tenho um Bicho no Meu Jardim”, como forma de despertar nos alunos uma 

consciencialização ambiental tendo por base uma atividade artística. 

 

Consideremos o jardim, mundo de pequenas coisas, 
calhaus, pétalas, folhas, dedos, línguas, sementes. 
Sequências de convergências e divergências, 
ordem e dispersões, transparência de estruturas, 
pausas de areia e de água, fábulas minúsculas. 
 
Excerto do poema “O Jardim” de António Ramos Rosa, in "Volante Verde" 

 

A partir deste tema, muitas são as histórias, ambientes e personagens que os nossos alunos podem 

imaginar e representar plasticamente. Assim, pretende-se que os professores desenvolvam uma 

atividade que possibilite valorizar e incentivar a criatividade, a originalidade e a imaginação infantil, 

podendo simultaneamente recorrer aos conteúdos do Programa do 1º CEB ou à abordagem à Obra 

de Arte. 

Não sendo obrigatória a sua utilização, o leque de artistas e correntes artísticas que se poderão 

utilizar como motivação e/ou inspiração é muito alargado, no entanto, deixam-se aqui algumas 

propostas que, não sendo vinculativas, podem ser utilizadas como exemplo. 
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(Henry Rousseau) (Murali Nagapuzha) (Ivan Rabuzin) 

   

(Van Gogh) (Jan Brueghel) (Del Kathryn Barton) 

   

(Jennifer Tyers) (Pavel Filonov) (Georges Seurat) 

 

3. DESTINATÁRIOS 

 Podem participar neste concurso crianças que frequentem estabelecimentos de ensino, públicos 

ou privados, de Portugal Continental e Regiões Autónomas dos Açores e Madeira; 

 O concurso destina-se a crianças de qualquer um dos seguintes níveis de ensino: 

- Pré-escolar; 

- 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

 

4. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 

 Os participantes do concurso concorrem a título individual (um trabalho por criança), inseridos 

na categoria correspondente, como exposto no ponto 8 deste regulamento; 

 Os trabalhos apresentados devem ser originais e integralmente feitos pela criança, sem 

qualquer intervenção de adultos, e elaborados no ano letivo correspondente ao concurso; 

 Cabe ao docente ou à escola submeter os trabalhos dos alunos para concurso; 

 Os trabalhos deverão ser realizados em suporte papel e recorrendo aos materiais e técnicas 
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expostas no ponto 6 do presente regulamento; 

 Não há limite de trabalhos a concurso enviados pelas escolas; 

 Não será efetuada qualquer devolução dos trabalhos submetidos a concurso. 

 

5. DIMENSÃO 

 Os trabalhos deverão ser realizados em suporte papel;  

 Devem ser executados num quadrado de 20cm de lado;  

 Não serão admitidos trabalhos inseridos em passe-partout, com molduras ou realizados em 

formato díspar do acima nomeado. 

 

6. MATERIAIS E TÉCNICAS 

 Podem ser usados materiais de desenho, pintura, colagem e técnica mista sobre papel (evitar 

colagem de materiais pesados, que se descolem com facilidade do suporte ou se danifiquem no 

transporte como aparas de lápis, tampas de garrafas, plasticinas, pastas de modelar ou outros 

materiais e volumes tridimensionais): 

- Pintura (guache, acrílico, têmperas, aguarela, tintas de óleo e/ou pasteis de óleo…); 

- Desenho (grafite, tinta da china, sépia, sanguínea, canetas de gel, lápis de cor, canetas de feltro 

e/ou lápis de cera…). 

 

7. IDENTIFICAÇÃO DE TRABALHOS 
 

 Cada trabalho deverá estar devidamente identificado na parte da frente, utilizando para isso a 

etiqueta de identificação (anexo 1), preenchida com letras maiúsculas de imprensa e colada 

sobre o desenho do aluno, centrada junto à margem inferior da obra. 

 O conjunto de trabalhos de cada turma ou da escola deverão fazer-se acompanhar pela etiqueta 

de dados gerais do conjunto de trabalhos enviados (anexo 2), preenchida com maiúsculas 

em letra de imprensa. 

 

8. CATEGORIAS 

 Os trabalhos submetidos a concurso deverão enquadrar-se numa das seguintes categorias: 

- Categoria A - Pré-Escolar / Jardim-de-Infância 

- Categoria 1 - 1.º CEB: 1.º Ano 

- Categoria 2 - 1.º CEB: 2.º Ano 

- Categoria 3 - 1.º CEB: 3.º Ano 

- Categoria 4 - 1.º CEB: 4.º Ano 
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9. PRAZO PARA ENTREGA DOS TRABALHOS 

 Serão admitidos a concurso os trabalhos que derem entrada até ao dia 30 de abril de 2020, A/C 

Direção de Serviços de Educação Artística, na Direção Regional de Educação - Rua D. 

João 57, Quinta Olinda - 9054-510 - Funchal. 

 

10. JÚRI 

 Na DSEA, um júri formado para o efeito, isento e com conhecimentos ao nível do ensino das 

artes, fará a escolha dos trabalhos a integrar a exposição; 

 O júri procederá à eleição dos melhores trabalhos por categoria, selecionando os vencedores; 

 O júri reserva-se no direito de excluir do concurso qualquer trabalho que não cumpra as 

condições estipuladas por este regulamento; 

 Das deliberações do júri não há recurso. 

 

11. PRÉMIOS 

- Melhor classificado por categoria (diploma de participação e prémio); 

- 3 Menções honrosas por categoria (diploma de participação e prémio); 

- Participantes na exposição (certificado de exposição). 

 

12. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS E ENTREGA DE PRÉMIOS 

 A lista de alunos premiados será divulgada no site da Direção Regional de Educação em 

https://www.madeira.gov.pt/dre, no separador “Educação Artística”, podendo ser consultada 

depois de 05 de junho de 2020; 

 Todas as escolas com trabalhos de alunos selecionados para a exposição serão contactadas e 

convidadas a participar na sessão de inauguração; 

 A entrega de prémios e certificados ocorrerá em data e local a confirmar oportunamente. Aos 

alunos premiados de Portugal Continental e da Região Autónoma dos Açores, os prémios serão 

remetidos via CTT para a morada constante na etiqueta de dados gerais do conjunto de 

trabalhos enviados (anexo 2).   

 

13. ANEXOS 

Anexo 1 - Etiqueta de identificação individual de trabalhos (a colar na frente de todos os 

trabalhos enviados); 

Anexo 2 – Etiqueta de dados gerais do conjunto de trabalhos enviados (acompanha o conjunto 

de trabalhos enviados). 

 

NOTA: A organização reserva-se no direito de utilização das imagens dos trabalhos premiados para fins promocionais da atividade de 

Expressão Plástica, salvaguardando a autoria das mesmas. Para mais informações contactar o Coordenador de Expressão Plástica, na Direção 

de Serviços de Educação Artística, tel. 291 705 860 ou através do correio eletrónico ricardojmlapa@edu.madeira.gov.pt.  

 

https://www.madeira.gov.pt/dre
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Anexo 1: Etiqueta de identificação individual dos trabalhos 
 
 

Aluno Categoria Escola 

                  

Aluno Categoria Escola 

                  

Aluno Categoria Escola 

                  

Aluno Categoria Escola 

                  

Aluno Categoria Escola 

                  

Aluno Categoria Escola 

                  

Aluno Categoria Escola 

                  

Aluno Categoria Escola 

                  

Aluno Categoria Escola 

                  

Aluno Categoria Escola 

                  

Aluno Categoria Escola 

                  

Aluno Categoria Escola 

                  

Aluno Categoria Escola 

                  

Aluno Categoria Escola 

                  

Aluno Categoria Escola 

                  

Aluno Categoria Escola 

                  

Aluno Categoria Escola 

                  

Aluno Categoria Escola 
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Anexo 2: Etiqueta de dados gerais do conjunto de trabalhos enviados 
 
 

21.º Concurso de Expressão Plástica 

“TENHO UM BICHO NO MEU JARDIM” 

 
ESCOLA:       MUNICÍPIO:       
PROFESSOR RESPONSÁVEL:       
MORADA:       
EMAIL:       TELEFONE:       

 

CATEGORIAS N.º DE TRABALHOS 

Categoria A       

Categoria 1       

Categoria 2       

Categoria 3       

Categoria 4       

N.º TOTAL DE 
TRABALHOS 

      
 

 


