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CONCURSO ESCOLAR DE DESENHO   

“VOUZELA – VOLUNTARIADO, NATUREZA E AS SUAS GENTES” 

 

 

REGULAMENTO 

 

A Associação de Voluntariado Arriscar apresenta o Concurso de Desenho “Vouzela - Voluntariado, 

Natureza e as suas gentes” com o objetivo de, através da expressão plástica, consciencializar e 

sensibilizar os jovens vouzelenses para a necessidade de fazer a diferença na comunidade em que 

estão inseridos, sendo ativos, ajudando na mitigação das dificuldades e fragilidades que o concelho 

de Vouzela apresenta e na promoção da cultura e tradições do concelho. 

 

 

 

Destinatários 

1. O concurso é dirigido a todos os estudantes do 1º ao 3º ciclo do ensino básico e estudantes do 

ensino secundário e profissional dos diferentes estabelecimentos de ensino do concelho de 

Vouzela, nomeadamente do Agrupamento de Escolas de Vouzela, Agrupamento de Escolas de 

Vouzela e Campia e Escola Profissional de Vouzela. 

2. Os desenhos serão divididos em quatro escalões consoante o ano de ensino do participante: 

Escalão 1: Estudantes do 1º ciclo do ensino básico; Escalão 2: Estudantes do 2º ciclo do ensino 

básico; Escalão 3: Estudantes do 3º ciclo do ensino básico; Escalão 4: Estudantes do ensino 

secundário e profissional. 

3. A cada categoria será atribuído um vencedor e duas menções honrosas.  
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Objetivos 

1. São objetivos deste concurso: 

- Dinamizar e promover Vouzela e as suas mais valias, como a natureza e as suas gentes; 

- A consciencialização ambiental e social; 

- Promover o voluntariado e as práticas altruístas dos vouzelenses; 

- Realçar a importância do voluntariado na superação das fragilidades causadas pelos incêndios e pelo 

envelhecimento populacional; 

- A construção de um mural “ Vouzela – Voluntariado, natureza e a suas gentes”. 

 

Requisitos do concurso 

1. Para participar o estudante deve enviar fotografia ou digitalização do desenho, com a devida 

identificação, através do e-mail a.v.arriscar@gmail.com; 

2. O participante deve indicar no corpo do e-mail: o nome, o ano de ensino e o estabelecimento de 

ensino; 

3. Os desenhos deverão subordinar‐se ao tema: “Vouzela – Voluntariado,  Natureza e as suas gentes”. 

4. Os desenhos deverão incluir pelo menos um dos dois subtemas seguintes: natureza e/ou “pessoas 

de Vouzela”. 

5. Os desenhos deverão ser elaborados em papel de dimensão A4 (21cmX29,7cm). 

6. Os participantes são responsáveis pela originalidade dos desenhos apresentados, devendo garantir 

a sua autoria e assumir toda a responsabilidade decorrente de reclamação de terceiros no que diz 

respeito a direitos de autor e conexos. 

7. Cada participante só poderá submeter a concurso um desenho. 

8. Ao participar no concurso declaram conhecer e aceitar o presente regulamento. 
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Identificação do desenho e entrega do trabalho 

1. O participante deverá identificar o desenho com o nome, o ano de escolaridade e a escola. A 

identificação deverá encontrar‐se no verso da folha do desenho. 

2. O desenho deverá ser entregue até ao dia 30 de junho de 2020, aos professores responsáveis pelo 

concurso no estabelecimento de ensino do estudante. 

3. Os professores responsáveis são definidos pela o agrupamento e/ou escola aderente. 

 

Constituição do Júri 

1. O Júri para a avaliação dos desenhos a concurso será constituído por três elementos da Associação 

de Voluntariado Arriscar e por um representante de cada estabelecimento de ensino. 

 

Processo de avaliação 

1. O Júri baseará a sua avaliação nos critérios de criatividade e originalidade, bem como na 

interpretação do tema proposto. 

2. Ao Júri reserva‐se o direito de excluir da competição os trabalhos que denotem a intervenção de 

terceiros na sua execução. 

3. As decisões do Júri não são passíveis de recurso. 

 

Prémios 

1. O primeiro classificado de cada escalão/nível de escolaridade receberá um prémio definido pela 

organização. 

2. O segundo e terceiro classificado de cada escalão/nível de escolaridade receberá um Diploma de 

Menção Honrosa. 

3. Os desenhos estarão em exposição nas várias escolas participantes, em datas ainda a definir, bem 

como em espaços públicos do concelho. 
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Divulgação dos resultados 

1. A divulgação dos vencedores será efetuada através da afixação da classificação, em página própria, 

no site da Associação de Voluntariado ARRISCAR (www.arriscar.org), no dia 15 de julho de 2020. 

 

Entrega dos prémios 

1. A cerimónia de entrega de prémios terá lugar no final do mês de julho de 2020, em data ainda a 

definir. 

 

Disposições finais 

1. As situações não previstas pelo presente regulamento serão analisadas pela Associação de 

Voluntariado Arriscar. 

  

 

 

 

 

 

 


