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Regulamento | Concurso “Mascote Marta” 

 

Secção I – Disposições Gerais  
 

1- Definição e âmbito  

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRE), através da Direção Regional de 

Educação (DRE), promove o concurso “Mascote MARTA”, que surge no âmbito do Projeto da 

Convivialidade, Ética e Mediação Escolar (CÉME). “MARTA”, o nome atribuído à mascote, é o 

acrónimo correspondente às 5 emoções básicas: Medo, Alegria, Raiva, Tristeza e Aversão.  

Alegria, Amor, Respeito, Coragem, harmonia, resiliência,  

Os destinatários são os alunos das escolas, públicas e privadas, do 3.º ciclo do ensino básico da 

Região Autónoma da Madeira (RAM). O concurso consiste na elaboração de uma mascote que 

melhor represente o Projeto da Convivialidade, Ética e Mediação Escolar. A Mascote vencedora 

será adotada pelo Projeto da Convivialidade, Ética e Mediação Escolar, para a divulgação e 

promoção do mesmo, em iniciativas presenciais e em conteúdos digitais. 

 
1. Sobre o Tema 

A Direção Regional de Educação, através do Projeto da Convivialidade, Ética e Mediação Escolar, 

procura traçar uma estratégia operacional que permita às escolas, de acordo com as suas 

especificidades, congregar as medidas consideradas necessárias e exequíveis para trabalhar o 

clima de convivência escolar, procurando reduzir a violência, a indisciplina, o bullying, o 

vandalismo e outros fenómenos afins que contagiam negativamente as comunidades escolares e 

prejudicam as aprendizagens dos alunos.  

Desta forma, o Projeto CÉME tem como foco a criação de um ambiente escolar seguro, inclusivo e 

respeitador, onde os atores possam desempenhar confortável e livremente o seu papel no processo 

de ensino/aprendizagem. Para tal, há que desenvolver no interior das escolas uma cultura promotora 

de um bom ambiente escolar, que não é condicente com quaisquer atos de agressão física, verbal ou 

social. Este desejado “ambiente positivo e seguro não se desenvolve naturalmente, deve ser criado, 

nutrido e mantido pelos estudantes, pais, professores e restante pessoal escolar” (Porter, Plog, Jens, 

Garrity & Sager, 2010, p. 431). 
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2. Objetivos  

a) Dar a conhecer o Projeto da Convivialidade, Ética e Mediação Escolar; 

b) Promover uma cultura de Convívio Saudável nas escolas; 

c) Sensibilizar os alunos para a importância das relações educativas saudáveis; 

d) Promover a criatividade no campo das artes; 

e) Criar uma mascote que seja representativa do Projeto da Convivialidade, Ética e Mediação 

Escolar. 

f) Utilizar a/s mascote/s premiada/s em conteúdos digitais  

 

Secção II – Estrutura e funcionamento  

 

3. Concorrentes 

Alunos das escolas, públicas e privadas, do 3.º ciclo do ensino básico da RAM. 

 

4. Disposições Gerais 

Cada estabelecimento de ensino pode enviar, no máximo, três desenhos que representem a 

Mascote MARTA. Deste modo, cada escola deverá realizar, previamente, uma seleção interna, 

podendo para o efeito ser realizado um miniconcurso escolar.  

 

5. Autorização de utilização 

Ao participar, os concorrentes autorizam a divulgação, publicação, reprodução ou exploração do 

seu trabalho pela organização e eventuais parceiros em edições, publicações, catálogos, 

exposições, cartazes, meios gráficos e outros suportes de promoção e inclusive online.  

A participação no presente Concurso implica a transmissão à Coordenação do Projeto da 

Convivialidade, Ética e Mediação Escolar dos direitos de autor sobre a Mascote.  
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6. Trabalhos 

a) Os participantes concorrem a título individual, os trabalhos deverão ser originais, 

integralmente feitos pelo aluno, sem qualquer intervenção de adultos e elaborados no 

presente ano letivo;  

b) Os trabalhos deverão ser elaborados em papel formato A4, na vertical, e permitir visualizar 

a mascote/personagem, com os pormenores julgados convenientes para um melhor 

entendimento da mesma; 

c) Podem ser usados materiais de desenho, pintura, colagem e técnica mista sobre papel, 

desde que o trabalho mantenha o formato bidimensional. 

d) Os trabalhos não podem conter qualquer texto inscrito nos mesmos (título, nome do autor, 

entre outros); 

e) Os concorrentes, ao enviarem os trabalhos, garantem que os mesmos são da sua autoria e 

que não estão a infringir as regras dos direitos de autor;  

f) Os trabalhos devem ser enviados em formato digital, especificamente em JPEG, tendo 

como resolução mínima 300 dpi. 

 

7. Inscrição  

Considera-se inscrito o concorrente (estabelecimento de ensino/aluno) que envie o trabalho para 

o correio eletrónico do projeto (convivialidade@edu.madeira.gov.pt) até o dia 25 de março de 

2022.  

 

8. Envio dos trabalhos 

a) Os trabalhos devem ser enviados através do estabelecimento de ensino frequentado pelos 

alunos; 

b) Cada estabelecimento de ensino deve selecionar, da forma que julgar mais adequada, os 

melhores trabalhos dos alunos, a título individual, até ao máximo de três por escola; 

c) Os desenhos devem ser remetidos por correio eletrónico para o endereço 

convivialidade@edu.madeira.gov.pt  até ao dia 25 de março de 2022; 

 

 

file:///C:/Users/gabriela.m.silva/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/83NY86QQ/convivialidade@edu.madeira.gov.pt
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d) Os trabalhos não podem ser identificados, devendo o estabelecimento de ensino reter a 

informação relativa à identificação do aluno autor do trabalho; 

e) Os trabalhos devem ser enviados em formato digital, especificamente em JPEG, tendo 

como resolução mínima 300 dpi. 

f) A identificação do ficheiro, em suporte informático, deverá respeitar a seguinte indicação: 

nome da escola + número de ordem (Ex.: EB23_Torre_01; EB23_Torre_02; EB23_Torre_03, 

dependo do n.º de trabalhos submetidos) que possibilite ao estabelecimento de ensino a 

identificação do trabalho. 

  

9. Termos e condições  

A participação neste concurso representa uma declaração do conhecimento e da aceitação do 

presente regulamento.  

 

10. Exclusão  

Os trabalhos que não cumpram o estipulado no presente regulamento serão excluídos do 

concurso.  

 

11. Atribuições da Equipa Coordenadora  

A equipa coordenadora do Projeto da Convivialidade, Ética e Mediação Escolar convida os 

elementos do júri, fornece informações adicionais aos participantes, garante o anonimato dos 

participantes e zela pelo bom funcionamento do presente concurso.  

De modo a garantir o anonimato dos participantes, a equipa coordenadora cria códigos para os 

estabelecimentos de ensino participantes no concurso (Ex.: escola 328). O júri apenas tem acesso 

a este número de escola e ao número de ordem do aluno criado pelo estabelecimento de ensino 

(Ex.: escola 328_01).     
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12. Júri 

O júri é composto por dois e/ou três elementos que garantem a imparcialidade na classificação e 

conferem uma avaliação idónea dos trabalhos apresentados.  

Do júri fazem parte dois destes elementos:  

a) Um representante da Direção de Serviços Técnicos Especializados (Presidente); 

b) Um representante da Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia;  

c) Um representante da área de Design Gráfico e Ilustração; 

d) Um representante do Gabinete de Modernização de Tecnologia Educativas. 

O júri reserva-se o direito de não atribuir qualquer dos prémios, se considerar não haver trabalhos 

com qualidade suficiente para a sua atribuição.  

Em caso de empate o presidente do júri tem voto de qualidade. 

Após deliberação do júri, as escolas serão contactadas de modo a identificar os autores dos 

trabalhos premiados e proceder-se à entrega dos prémios. 

 

13. Parâmetros de avaliação  

A avaliação dos trabalhos traduzir-se-á numa escala de 0 a 10 pontos, de acordo com os seguintes 

critérios: 

a. Adequação ao tema; 

b. Criatividade na estruturação da imagem;  

c. Qualidade técnica;  

d. Composição.  

 

14. Atribuição de prémios  

Serão atribuídos prémios aos três melhores trabalhos. A divulgação dos prémios está prevista para 

o final do mês de maio do presente ano letivo, em data a divulgar.  

Os resultados serão divulgados a partir do dia 18 de maio de 2022, na página oficial da Direção 

Regional de Educação / Convivialidade Escolar e comunicados aos alunos vencedores e respetivas 

escolas. 
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15. Prémios 

1.º classificado | 1 experiência de canyoning nível I para 2 pessoas (Epic Madeira) + 1 viagem 

para 2 pessoas de catamarã (VMT Madeira); 

2.º classificado | 1 Voucher no valor de 60€ da FNAC + Experiência de Stand Up Paddle para 2 

pessoas (Summer Indication);  

3.º classificado |100€ da Spell One (em produtos ou serviços) + 1 Voucher de corte de cabelo 

masculino ou feminino no Hairstylist. 

 

Secção III – Disposições finais  

 

16. Recursos 

Das decisões do júri não haverá lugar a recurso.  

 

17. Lacunas e omissões 

Caberá ao júri ou à equipa coordenadora, consoante os assuntos, a resolução de casos omissos. 

 

 

A Equipa Coordenadora:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


