
               

 
                              
 
 
 

IV Concurso “Escola Para Todos” 

2016 
 

TERMOS E CONDIÇÕES 

 

 

O concurso “Escola Para Todos” é uma iniciativa promovida pelo Município do Porto, 

através da Provedoria Municipal dos Cidadãos com Deficiência em colaboração com o 

Departamento Municipal de Educação. 

Pretende envolver todos os alunos do 1º ciclo do ensino básico da rede pública do 

concelho do Porto. 

Este concurso propõe a realização de trabalhos coletivos das escolas no âmbito da 

temática da defesa e direitos das pessoas com deficiência. Tem como objetivo 

estimular e promover, através da valorização da arte criativa, a apropriação de valores 

e atitudes de cidadania responsável, num processo educativo integrador e inclusivo. 

 

Artigo Primeiro 

Objeto e fim 

1- O presente regulamento estabelece as regras a que deve obedecer o concurso “Escola 

Para Todos”. 

2- O concurso tem como objectivos: 

a- Sensibilizar e mobilizar a comunidade escolar para a igualdade e para os 

direitos humanos, nomeadamente das crianças portadoras de deficiência; 

b- Apelar para o exercício da cidadania - solidariedade e respeito pela 

diferença; 

c- Promover a inclusão 
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Artigo Segundo 

Destinatários 

O concurso “Escola Para Todos” é dirigido aos alunos do 1º ciclo do ensino básico da 

rede pública do concelho do Porto, só podendo ser apresentado um trabalho coletivo 

por escola. 

 

Artigo Terceiro 

Início do procedimento 

1- O concurso “Escola Para Todos” inicia-se por anúncio a publicar no site institucional 

da Câmara Municipal do Porto www.cm-porto.pt sendo igualmente remetido para a 

Direcção dos Agrupamentos de Escola, com conhecimento a todos os Coordenadores 

de Estabelecimento. 

2- Do anúncio de abertura do concurso consta: 

           a- O prazo limite para apresentação das candidaturas; 

           b- O e-mail para onde deverão ser remetidas as candidaturas; 

           c- A data em que será divulgada a lista dos concorrentes admitidos. 

           d- Local onde pode ser feita a entrega presencial dos trabalhos; 

           d. O prazo limite para apresentação dos trabalhos. 

3- O prazo referido no número anterior nunca será inferior a dez dias úteis contados da 

data de publicação do anúncio. 

 

Artigo Quarto 

Apresentação de candidaturas 

1- As candidaturas devem ser formalizadas através do e-mail institucional do 

Departamento Municipal de Educação dme@cm-porto.pt até 11 de 0utubro de 

2016 indicando: 

    a- Em assunto, “Concurso Escola Para Todos” 

mailto:dme@cm-porto.pt
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    b- Nome da Escola e morada; 

    c- Nome do professor(a) responsável e respectivo contacto; 

2- É motivo de rejeição liminar das candidaturas a omissão de qualquer dos elementos 

constantes do número anterior. 

3-Não serão aceites candidaturas cuja entrega seja efectuada posteriormente à data 

limite indicada no anúncio de abertura do concurso. 

 

Artigo Quinto 

Requisitos dos trabalhos 

1- Os trabalhos a apresentar poderão ser realizados em: 

a- Suporte físico: papel e materiais diversificados (com recurso a pintura, colagens, 

desenho a lápis, marcador, aguarela entre outros), em qualquer formato, não 

podendo, contudo, ultrapassar as dimensões máximas de 60 cm x 80 cm; 

b- Suporte informático, recorrendo às novas tecnologias, com a duração máxima 

10 minutos. 

2- Cada trabalho deve estar devidamente identificado com o título do trabalho, a 

designação da escola, bem como a memória descritiva. 

3- Os trabalhos que não cumprirem os requisitos mencionados serão excluídos do 

concurso. 

 

Artigo Sexto 

Entrega de trabalhos 

1- Os trabalhos deverão ser entregues no Departamento Municipal de Educação, na 

Rua O Comércio do Porto, n.º 55, 4050-210 no Porto, através de correspondência 

validada pela data inscrita no carimbo dos CTT, ou entregues em mão na mesma 

morada, até 11 de novembro de 2016. 

2- Não serão aceites trabalhos após a data limite indicada no anúncio do concurso, sob 

pena de não serem aceites. 
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Artigo Sétimo 

Júri 

O Júri será composto por cinco elementos, sendo dois representantes da Provedoria 

Municipal dos Cidadãos com Deficiência, um representante do Departamento 

Municipal de Educação, um representante de um dos Agrupamentos de Escolas do 

Concelho (designado pelo DME) e um representante de uma das Associações de 

Deficientes do Porto (designado pela Provedoria), a escolher rotativamente. 

 

Artigo Oitavo 

Processo de avaliação 

1- Os trabalhos serão apreciados pelo júri até 30 de novembro de 2016, sendo que: 

a- Não haverá lugar a reclamações da decisão do júri; 

b- Não haverá classificações ex-aequo; 

c- O júri reserva-se o direito de não atribuir prémios se a falta de qualidade dos 

trabalhos o justificar; 

2- A avaliação das candidaturas terá por base a demonstração de: 

- Criatividade; 

- Representatividade do tema; 

- Valorização de técnicas utilizadas; 

- Qualidade artística denotando valores estéticos e de sensibilidade. 

3- As entidades promotoras do Concurso zelarão pela manutenção do sigilo durante o 

processo de apreciação e avaliação dos trabalhos. 

 

 

 

 

 



 

           
 
                              
 
 

 5 

Artigo Nono 

Prémios 

1- Serão atribuídos prémios não pecuniários aos três primeiros classificados que 

reverterão para os estabelecimentos de ensino onde foram realizados os trabalhos, 

num valor nunca superior a 1 500,00 €. 

2- Aos três primeiros classificados será também entregue um Diploma de Participação. 

3- Caso se justifique, o júri poderá atribuir Menções Honrosas. 

4- Todos os concorrentes receberão um Certificado de Participação. 

 

Artigo Décimo 

Divulgação de resultados e entrega dos prémios 

1- A divulgação dos trabalhos vencedores e a entrega dos prémios será feita pelo 

Presidente da Câmara Municipal do Porto ou seu representante, numa cerimónia a ter 

lugar até ao final do ano letivo do ano a que respeita o concurso. 

2- Sempre que se justifique, a concorrente vencedora representará o município do 

Porto no Concurso Metropolitano intraescolas. 

 

Artigo Décimo Primeiro 

Direitos de autor e devolução de trabalhos 

1- Os autores dos trabalhos premiados cederão inteiramente à Câmara Municipal do 

Porto os direitos de autor das criações apresentadas neste concurso, para reprodução 

nos órgãos de comunicação social, catálogos, site e outros meios considerados 

pertinentes para as entidades promotoras. 

2- Os concorrentes deverão proceder ao levantamento dos trabalhos nas instalações 

do Departamento Municipal de Educação, dentro do prazo que vier a ser definido para 

o efeito. 
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3- O Departamento Municipal de Educação não se responsabiliza por qualquer dano ou 

extravio dos trabalhos deixados à sua guarda durante o decurso do concurso ou que, 

após o término do mesmo, sejam deixados nas suas instalações. 

 

 

 

 

Artigo Décimo Segundo 

Disposições finais e transitórias 

1- As dúvidas, casos omissos e interpretações resultantes da aplicação do presente 

Regulamento serão resolvidos pelo Júri. 

2- A participação no Concurso “Escola Para Todos” implica a aceitação do presente 

Regulamento. 

 

 

 

Porto, ____ de __________________ 2016 

 


	IV Concurso “Escola Para Todos”
	Artigo Primeiro
	Objeto e fim

	2- A participação no Concurso “Escola Para Todos” implica a aceitação do presente Regulamento.

