
  

 

 

 

Concurso de Desenho 
 

Delta Cafés 
 

Regulamento 
 

“Conhecer o Mar da Madeira para o preservar…” 

 

• Sobre o Concurso 

 

o “Conhecer o Mar da Madeira para o preservar…” é o título do Concurso de 

Desenho promovido pela Direção Regional do Mar - Secretaria Regional do 

Mar e Pescas, através do Programa Educativo Escola Azul, que conta com o 

apoio da empresa Delta Cafés.  

 

o Tem como intenção a promoção e divulgação dos trabalhos desenvolvidos no 

âmbito da Literacia do Oceano, pelos alunos das Escolas Azuis da Região 

Autónoma da Madeira. 

 

 

• Sobre o Tema 

 

o A temática do concurso é fruto da necessidade emergente de uma 

consciencialização da comunidade sobre a importância que o oceano tem 

para a nossa vida, assim como o impacto do nosso quotidiano e atitudes 

neste. 

o É urgente sensibilizar para a necessidade de preservar a biodiversidade e 

sustentabilidade do Oceano. 

o Para cuidarmos, temos que conhecer. Este é o princípio para que possamos 

ter atitudes mais assertivas. 

 

o Dentro da temática poderão escolher duas vertentes: 

 

 

1- A biodiversidade marinha na Região Autónoma da Madeira; 

2- O impacto do lixo nos seres marinhos. 



  

 

 

 

• Objetivos 

 

o Promover o conhecimento da biodiversidade marinha na nossa região; 

o Pensar sobre o papel do Oceano no equilíbrio da natureza e o impacto da 

poluição marinha nos seres vivos; 

o Criar empatia entre os alunos e o mar; 

o Promover a flexibilidade curricular e transversal dos conteúdos programáticos; 

o Promover a criatividade e a reflexão; 

o Promover nos alunos competências para uma cidadania ativa. 

  

• Destinatários 

 

 

o Alunos do Secundário. 

 

 

 

• Como participar 

 

o O presente regulamento poderá ser consultado na página da Secretaria 

Regional do Mar e Pescas, assim como na página oficial do Facebook da 

Direção Regional do Mar; 

 

o A escola do aluno, deverá ser, Escola Azul ou estar em processo de 

candidatura; 

 

o As inscrições devem ser feitas pelas escolas e enviadas à coordenação 

Escola Azul Madeira, (Dra. Sandra Brito), assim como a entrega dos trabalhos, 

até dia 26 de maio do presente ano letivo; 

 

o Cada escola poderá participar com o número máximo de 50 reproduções 

gráficas; 

 

o Os trabalhos apresentados deverão ser originais e integralmente feitos pelos 

alunos; 

 

o Cabe ao docente, ou à escola, selecionar e submeter os trabalhos dos alunos 

para o concurso; 

 

o Os alunos concorrem a título individual, mas representando a sua escola; 

 

 



  

 

 

 

o Os vencedores serão premiados com a impressão dos seus trabalhos nos 

pacotes de açúcar, Delta Cafés, recebendo um certificado de participação no 

concurso; 

 

o Não será efetuada devolução de trabalhos submetidos a concurso: 

 

o Recomenda-se a não realização de desenhos com detalhes reduzidos, 

uma vez que se podem tornar impercetíveis num pacote de açúcar, levando a 

que sejam excluídos. 

 

• Materiais, Técnicas e Dimensões 

 

o Na folha de desenho, devem ficar em branco para a Delta colocar os Logos: 

1- A zona do cabeçalho e a zona do rodapé. 

2- Será impresso também pela Delta, OCEANO=VIDA, no rodapé; 

 

o Os trabalhos terão de ser realizados em suporte de papel. A4, em formato 

retrato, (na vertical); 

 

o O desenho deve ser tipo Grafiti, utilizando apenas a cor preta; 

 

o O tamanho do desenho deve variar entre os 18,5cm de altura e 15 cm de 

largura, sem elementos muito reduzidos para que sejam percetíveis após a 

impressão nos pacotes de açúcar; 

 

 

o Todos os trabalhos deverão obedecer a estes critérios para não serem 

excluídos. 

 

 

 

• Identificação de Trabalhos 

 

o Cada trabalho deverá estar devidamente identificado no verso, com um 

número atribuído pelo professor coordenador da sua escola; 

o  Esse número corresponderá ao nome do aluno, (que saberá qual o número 

que lhe foi atribuído pelo professor); 

o  Ficará ao cuidado do professor coordenador Escola Azul da escola onde 

leciona, a lista de identificação dos alunos, (número=nome); 

o Essa lista de identificação apenas será comunicada, após a divulgação dos 

trabalhos vencedores. 



  

 

 

 

 

• Avaliação dos Trabalhos: 

 

o O concurso tem um carácter formativo e lúdico, com a missão de sensibilizar 
a população; 
 

o Serão nomeados 5 júris, eleitos pela DRM para seleção dos trabalhos (Dra. 
Mafalda Freitas; Dr. Manuel Biscoito, Dra. Sandra Brito, Dr. Ilídio Gomes e 
pela artista plástica Luísa Spínola; 
 

o A comissão de júris fará a avaliação e seleção dos 10 melhores trabalhos, que 
receberão certificado e poderão ver o seu trabalho impresso nos pacotes de 
açúcar da Delta Café. 

 

 

• Critérios de Avaliação: 

 

o Serão considerados os aspetos de criatividade, originalidade e coerência 
temática; 
 

o Caberá à comissão organizadora e ao júri definir trabalhos não apropriados 

(há que ter em atenção que os trabalhos deverão ser realizados pelos alunos 

e não por adultos, assim como respeitar todos os critérios de cor, tamanho, 

elementos, e indicações dadas para o preenchimento da folha de desenhos); 

o Qualidade da reprodução; 

o Não serão aceites produções 3D; 

o Deverão deixar em branco os espaços do cabeçalho e do rodapé na folha A4 
em formato retrato / vertical. 
 
 

• Prazos: 

 

                    

o Até 26 de maio:                        Inscrição e envio dos Trabalhos 

o 27 de maio a 4 de junho:   Julgamento dos Trabalhos 

o  8 de junho:     Publicação dos Vencedores 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

• Local de Entrega dos Trabalhos: 

 

o Direção Regional do Mar 

Lota do Funchal 1º Piso 

Rua Virgílio Teixeira 

9004-562 Funchal 

 

• Júri 

 

O júri será nomeado pela DRM. Será isento com conhecimentos na área 

e fará a seleção dos trabalhos a integrar na edição dos pacotes de açúcar, 

procedendo à eleição dos trabalhos vencedores. 

Tendo o direito de excluir os trabalhos que não cumpra as condições 

presentes no regulamento. 

 

Das deliberações do júri não serão aceites recurso.  

 

 

• Prémios 

 

o Os prémios terão um caracter lúdico e formativo, havendo 10 trabalhos eleitos; 

o Os alunos vencedores verão os seus trabalhos reproduzidos numa edição 

especial de pacotes de açúcar (apoio Delta Cafés) no mês de setembro de 

2021; 

 

o Todos os classificados receberão um certificado de participação; 

 

o  Todos os trabalhos que forem a concurso serão expostos num local a 

determinar e respeitando as orientações de Segurança do Covid 19. 

 

 

• Divulgação de Resultados e Entrega de Prémios 

 

o A lista de alunos premiados será divulgada no site da Direção Regional do 

Mar em www.madeira.gov.pt/smar, no Grupo Escola Azul e na página 

oficial Facebook da Direção Regional do Mar; 

 

o As escolas com alunos premiados serão notificadas; 

 

o A entrega dos certificados, ocorrerá em data e local a determinar 

oportunamente, respeitando as medidas impostas pelo Covid 19. 

http://www.madeira.gov.pt/smar

