
 
Regulamento e Inscrição: no site http://www.charcoscompanhia.com/ 

 

 
 Regulamento - III Concurso de Desenho  

“As plantas que nos alimentam!” 
1. Objetivo 

As plantas que cultivamos na nossa região são um recurso vital que não podemos deixar 

de conhecer e cultivar. Com o objetivo de ajudar a Conhecer as plantas que são 

produzidas nos nossos quintais e produções agrícolas da região e que utilizámos na 

nossa alimentação. Com este propósito, propomos a todos os jovens do nosso concelho 

que expressem o seu talento artístico sobre este “As plantas que nos alimentam” através 

de desenhos, pinturas e ilustrações, contribuindo assim para enriquecer o conhecimento 

de todos sobre que plantas de produção local consumimos, qual a origem delas, qual o 

seu valor nutritivo. 

 

2. Destinatários 
Alunos do 1º, 2º, 3º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário das diversas 

instituições de ensino do concelho ou naturais de Vagos. 

 
3. Regras: 

3.1. Todo o participante assume por compromisso de honra a autoria dos trabalhos 

remetidos a concurso. 

3.2. Cada participante poderá enviar até 3 trabalhos. 

3.3. Admitem-se a concurso formatos de tamanho igual e superior ao A4 (21cmx29cm) 

mas inferiores ao A2 (420cm × 594cm) em papel, tela, cartão e madeira). 

3.4. As técnicas empregues poderão ser: aguarela, grafite, carvão, óleo, acrílico, pastel, 

guache e técnicas mistas. Serão admitidas inclusive colagens desde que o tema 

principal seja sempre fruto do trabalho de mão do autor. 

3.5. Critérios de avaliação; cada trabalho será avaliado pelos seus atributos estéticos 

bem como pela técnica e originalidade apresentada.  

3.6. Os autores cedem direitos de reprodução e utilização dos trabalhos à organização 
que os irá empregar única e somente no sítio da internet da Associação Charcos & 
Companhia e numa exposição itinerante com os melhores trabalhos. 



3.7. Todos os trabalhos deverão apresentar uma nota descritiva colocada no verso da 
obra, indicando o nome da planta, o Escalão a que concorre, bem como o nome do 
autor, ano e turma, escola e endereço de email. 

Cada  
Exemplo: 

Título/ Nome da Planta: O Tomateiro e a sua amiga Salsa 

Nome: João Belo Martins 

Escalão: B 

Ano e turma: 5ºA 

Agrupamento de Escolas de Vagos 

Endereço de email: Joaobelomartins@gmail.com 

 

4. Calendarização: 

INSCRIÇÃO NO SITE http://www.charcoscompanhia.com/ até ao dia 24 de 
maio. 

Entrega de trabalhos: Até ao dia 31 de maio de 2019 

Publicitação dos Resultados: 16 de junho de 2019 

Entrega de prémios e exposição dos trabalhos na Sede da Associação - Antiga 

Escola Primária das Cabecinhas(Calvão): em julho (data a definir) 

 

5. Entrega de trabalhos 

Os trabalhos devem ser entregues na Biblioteca de cada estabelecimento de ensino de 
onde serão recolhidos por elementos da organização. 
 

6. Júri do concurso 
Será constituído por elementos da Charcos & Companhia, Docentes das Escolas e 
representantes dos patrocinadores do concurso. 
 

7. Prémios 

• “Kit de campo – Charcos & Companhia” constituído um guia de campo e material de 
escrita/desenho aos primeiros três classificados em cada escalão. 

• Menção Honrosa – 4º e 5º classificados em cada escalão. 
• Todos os participantes receberão um Voucher no valor de 5€ correspondente a uma 

inscrição anual na associação. 
 

8. Disposições finais 

A participação neste concurso implica a concordância com os termos do presente 

regulamento. Questões omissas ou outras consideradas pertinentes serão analisadas e 

decididas pela Direção da Charcos & Companhia. 


