
 

 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO 

Como imaginas o concelho do Cartaxo daqui a 200 anos? 

 

A Câmara Municipal do Cartaxo pretende assinalar as comemorações dos 200 anos da 

elevação do Cartaxo a concelho, com um plano de atividades que decorrerá até 10 de 

dezembro de 2016, tendo por objetivo valorizar a riqueza, diversidade e o desenvolvimento 

cultural, social e económico sustentável do nosso concelho, de cada uma das suas freguesias. 

O modelo que se implementou para a organização destas comemorações assentou na 

constituição de uma comissão organizadora que tem como missão, em articulação com os 

serviços municipais e com a participação institucional, política e cívica do universo educativo, 

cultural e associativo do nosso concelho, elaborar uma proposta de plano de atividades, no 

respeito pelos princípios da democracia, do pluralismo e do estado de direito. 

Neste plano de atividades encontra-se incluído o concurso Como imaginas o concelho do 

Cartaxo daqui a 200 anos?, nas modalidades de artes plásticas e de expressão escrita. 

Desta forma, o presente documento visa clarificar as condições de participação neste concurso 

de ideias, dirigido a todos os alunos que frequentem estabelecimentos de ensino no concelho 

do Cartaxo, apelando ao seu imaginário sobre o concelho no ano 2215, o que constitui um 

desafio à criatividade dos alunos e uma oportunidade de refletirem sobre o espaço e a 

identidade cultural que desejam para o futuro desta sua comunidade. 

 

1. Objetivos 

São objetivos deste concurso: 

1.1. Contribuir para a formação de cidadãos com capacidades de análise e crítica, atentos e 

participantes na construção da sua comunidade; 

1.2. Valorizar a criatividade e o imaginário infantil e juvenil; 

1.3. Incentivar o desenvolvimento de competências e prática da expressão artística e 

literária; 

1.4. Envolver nas comemorações dos 200 anos da elevação do Cartaxo a concelho a 

comunidade educativa concelhia. 

 

 

 



2. Destinatários 

2.1. O concurso é dirigido a todos os alunos que frequentem estabelecimentos de ensino 

no concelho do Cartaxo, do 1º ao 12º ano de escolaridade. 

2.2. Os trabalhos em artes plásticas e em expressão escrita serão divididos em quatro 

categorias, consoante o nível de escolaridade dos concorrentes participantes: 

a) 1º ciclo de escolaridade 

b) 2º ciclo de escolaridade 

c) 3º ciclo de escolaridade 

d) Ensino Secundário 

2.3. A cada categoria será atribuído um vencedor, quer na modalidade de artes plásticas 

quer na modalidade de expressão escrita. 

 

3. Requisitos do concurso 

3.1. Os trabalhos a concurso deverão subordinar‐se ao tema: Como é que imaginas o 

concelho do Cartaxo daqui a 200 anos?; 

3.2. Cada concorrente poderá participar somente com uma proposta, em cada uma das 

modalidades: artes plásticas ou expressão escrita. 

3.3. Indicar um professor responsável que orientará os alunos e dinamizará o trabalho 

de modo a verificar a pertinência dos conteúdos e a assegurar a adequação e 

originalidade dos trabalhos. 

3.4. Relativamente à modalidade de artes plásticas, os trabalhos a concurso poderão 

ser sob a forma de:  

a) desenho, com a dimensão máxima de A2;  

b) pintura, com a dimensão máxima de 150 cm x 100 cm; 

c) escultura, com a dimensão máxima de 150 cm x 100 cm; 

d) maquete, com dimensão 100 cm x 100 cm x 60 cm, 

podendo, em qualquer dos formatos, recorrer aos mais diversos materiais e suportes 

físicos. 

3.5. Relativamente à modalidade de expressão escrita, os concorrentes devem 

apresentar um texto com o seguinte número de palavras: 

a) 1º ciclo de escolaridade, entre 200 a 400 palavras; 

b) 2º ciclo de escolaridade, entre 400 a 600 palavras; 

c) 3º ciclo de escolaridade, entre 400 a 1000 palavras; 

d) ensino Secundário, entre 400 a 1000 palavras; 

O tipo de letra a usar será Arial 12 com espaçamento 1,5. 



3.6. Os participantes são responsáveis pela originalidade dos trabalhos em artes 

plásticas e expressão escrita 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. 

 

4. Identificação do trabalho 

4.1. O trabalho apresentado deverá conter o nome, idade, escola que frequenta, ano de 

escolaridade do participante e professor responsável pela orientação do trabalho. 

O trabalho deverá ser entregue na Câmara Municipal do Cartaxo, Serviço da Cultura 

até 16 de maio de 2016. 

 

5. Constituição do Júri 

5.1. O Júri para a avaliação dos trabalhos a concurso será constituído por um elemento da 

Comissão para as Comemorações dos 200 anos de elevação do Cartaxo a Concelho, 

Berta Pereira, dois elementos do Município do Cartaxo, Miguel Ângelo Carvalho e 

Carlos Ouro, um elemento com formação na área das artes plásticas, Maria Inês Xavier 

e um professor do 1º ciclo de escolaridade, Mário Júlio Reis. 

 

6. Processo de avaliação 

6.1. Para ambas as modalidades, artes plásticas e expressão escrita, o Júri baseará a sua 

avaliação nos critérios de criatividade e originalidade bem como na interpretação do 

tema proposto. 

6.2. Especificamente para a modalidade de expressão escrita, em todos os ciclos de 

escolaridade, o Júri irá ainda valorizar os aspetos: 

a) Coesão textual; 

b)  Correcção morfossintática; 

c)  Regras ortográficas; 

d)  Pontuação e acentuação; 

e) Riqueza do vocabulário. 

6.3. Especificamente para a modalidade de artes plásticas: 

6.3.1. Nos 1º, 2º e 3º ciclos de escolaridade, o Júri irá ainda valorizar os aspectos: 

a) Representação da área envolvente do edifício ou edifícios escolhidos 

“imaginados”  – rua, passeio, edifícios, jardins;   



b) Representação de pormenores arquitetónicos, como reentrância de vãos de 

janela ou porta, arcadas, e outros pormenores; 

6.4. No ensino secundário o Júri irá ainda valorizar os aspectos: 

a) Representação à escala, preferencialmente na escala 1/50 (2 cm = a 1 metro) 

se o objeto não for demasiadamente grande; 

b) Representação da área envolvente do objeto (edifício ou edifícios escolhidos) – 

rua, passeio, edifícios confinantes - para se perceber a relação/integração do 

objeto com a envolvente; 

c) Representação de pormenores arquitetónicos, como reentrância de vãos de 

janela ou porta, arcadas, e outros pormenores; 

d) Reconhecimento, mesmo após a alteração/ampliação proposta, de qual o 

edifício base escolhido; 

e) Utilização de cor e texturas que se aproxime do material de construção que se 

pretende utilizar. 

f) No ensino secundário, no caso de utilização de desenho ”à mão levantada”, 

deverá: 

•  Ser demonstrado algum conhecimento das regras de perspetiva (escala 

correta e diminuição de dimensão com o aumentar da profundidade); 

• Utilização de efeitos de sombra, para melhor perceção de avanços e recuos 

pretendidos; 

 

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

intervenção de terceiros na sua execução. 

 

7. Prémios 

7.1. Para o melhor classificado em cada uma das modalidades, artes plásticas e 

expressão escrita: 

a) 1º ciclo de escolaridade- uma entrada para um dia no campo de férias My Camp 

b) 2º ciclo de escolaridade - uma entrada para um dia no campo de férias My Camp 

c) 3º ciclo de escolaridade - uma entrada para um dia no campo de férias My Camp 

d) Ensino Secundário - duas entradas para o Festival Reverence, Valada, Cartaxo. 

 

8. Divulgação dos resultados 

8.1. A divulgação dos vencedores será efetuada através de contacto telefónico e no 

site da Câmara Municipal do Cartaxo (www.cm-cartaxo.pt) até 31 de maio de 2016. 

http://www.cm/


 

9. Exposição e entrega de prémios 

9.1. Os trabalhos estarão expostos no Centro Cultural do Cartaxo, de 1 a 30 de junho 

de 2016, havendo lugar no dia 8 de junho à cerimónia de entrega de prémios.  

 

10.  Disposições finais 

10.1. A participação neste concurso pressupõe o entendimento adequado e a 

aceitação integral dos termos deste regulamento. 

10.2. As situações não previstas pelo presente regulamento serão analisadas pelo Júri. 

 

 

 

 


