Concurso de Ilustração “Por um mundo melhor...”
Ano Letivo 2021 | 2022
No ano em que celebramos como tema inspirador “Juntos, construímos o NÓS.” lançamos um desafio
de ilustração aos alunos de 1.º ciclo. Acreditamos que podemos construir um mundo melhor pintado
pelas mãos e pelo olhar das crianças. Empenhados em agir em prol de uma ecologia integral,
pretendemos sensibilizar para a importância de cumprir os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
Assim o concurso tem como objetivos:
- consciencializar para a necessidade urgente de preservar o planeta;
- zelar para que todos os seres humanos vivam com dignidade e igualdade num meio ambiente
saudável;
- mobilizar todos para o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
Regulamento
1. É um concurso de ilustração organizado pelo Colégio do Sagrado Coração de Maria tendo como
premissa inspiradora os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Pretende-se que os alunos criem
uma ilustração com o lema “Por um mundo melhor...”.
2. Este concurso destina-se a todos os alunos do 4.º ano de escolaridade do 1.º Ciclo do Ensino
Básico.
3. A participação é feita em equipas e cada equipa será constituída, no máximo, por 5 alunos ou
individualmente.
4. Para participar basta aceder à pagina www.cscm-fatima.pt, inscrever a equipa, indicando o nome
da equipa, os nomes dos elementos, o nome da escola, o nome do(a) professor(a) e um contacto
telefónico.
5. A ilustração tem de ser feita em tamanho A4 e podem ser usados diferentes materiais, à escolha
dos participantes.
6. O trabalho deverá estar concluído até ao dia 20 de abril. A recolha dos trabalhos será feita por um
representante do Colégio entre os dias 21 e 22 de abril em horário a combinar com o(a) professor(a)
titular.
7. O juri é constituído pelo Diretor Pedagógico do Colégio do Sagrado Coração de Maria, por um
Representante dos Encarregados de Educação, pela Coordenadora do Departamento de Expressões,
por um elemento convidado com formação na Área Artística e por dois alunos (de 5.º e 9.º ano).
8. O prémio para a escola vencedora é constituido por um conjunto de livros a integrar na Biblioteca
Escolar no valor de 75€.
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9. Valor dos prémios atribuídos aos três primeiros classificados:
1.º Prémio – 75€
2.º Prémio – 50€
3.º Prémio – 25€
10. Os prémios atribuídos aos três primeiros classificados serão entregues em vales a descontar na
aquisição de material escolar num estabelecimento comercial local, a designar posteriormente.
11. A exposição dos trabalhos apresentados a concurso estará patente no Colégio do Sagrado
Coração de Maria no Dia Aberto, dia 30 de abril.
12. O anúncio e a entrega dos prémios serão realizados nesse mesmo dia, às 18h00. Caso algum dos
elementos não possa estar presente, o Colégio encarregar-se-á de fazer chegar o prémio.

Colégio do Sagrado Coração de Maria
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