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1. O que queremos com este concurso?

Promovido pela Equipa do Projeto de Promoção e de Educação para a Saúde (PES) do Agrupamento
de Escolas Lima-de-Faria (AELdF), Cantanhede, em colaboração com o Serviço das Bibliotecas Escolares, o
concurso “PES a caminho da felicidade!” tem por finalidade incentivar a participação dos alunos em atividades
que estimulem a sua consciência cívica e de cidadania.

São objetivos deste concurso:

Envolver os alunos e as alunas numa reflexão ativa sobre a importância da solidariedade.

Promover a participação das crianças e jovens na vida em sociedade, na convicção de que o
envolvimento com o Outro contribui para o bem-estar emocional.

Proporcionar situações para a expressão da criatividade e da sensibilidade estética, uma vez que a
educação pela arte contribui para a saúde mental e o crescimento emocional.

2. Quem pode concorrer?

Podem concorrer todas as crianças e alunos que no ano letivo de 2021/2022 frequentam   o AELdF.

Na Educação Pré-Escolar poderão ser presentes a concurso um trabalho por sala.

No 1º Ciclo, cada estabelecimento de ensino pode apresentar até dois trabalhos. Os trabalhos serão
coletivos e representarão a escola ou a turma, no caso das escolas com mais de uma turma.

No 2.º e 3.º ciclos e no ensino secundário os alunos podem concorrer em grupos de quatro alunos,
apresentando cada grupo um único trabalho. Os grupos podem ser constituídos por alunos de várias turmas,
desde que frequentem o mesmo ciclo ou nível de ensino.

3. Como se formaliza a candidatura a concurso?

Os interessados enviam a sua proposta preenchendo o formulário
https://forms.gle/pMzmdaPQWBV3dmp99 e anexando em pdf o respetivo projeto no formulário.

No caso da Educação Pré-Escolar e do 1.º Ciclo, os concorrentes devem indicar sala/ escola ou
ciclo/nível de escolaridade e nome dos adultos responsáveis (até 3) e o título do projeto a concurso. O
formulário deverá ser preenchido tantas as vezes quantos os projetos a enviar.

No caso do 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário, os concorrentes devem indicar o nome dos membros
do grupo e a designação do projeto.

Os projetos devem ser enviados em PDF e o ficheiro deve ter o nome do projeto.

A data-limite para a entrega dos projetos é dia 16 de novembro de 2021, Dia Internacional da
Tolerância.

4. Em que consistem os projetos?

Os projetos consistem na apresentação de um cartaz A3 no qual se sensibilize a comunidade escolar
para o projeto S.O.G.A. e para a participação de todos nas ações de voluntariado que têm por objetivo
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fomentar a educação básica na Ilha de Soga.

Os autores dos projetos podem utilizar desenho, pintura, colagem, fotografia e texto na composição
do cartaz. Cartazes produzidos em suporte físico devem ser digitalizados com a melhor qualidade possível.

Os cartazes dos alunos concorrentes do ensino secundário deverão ser elaborados numa aplicação
digital de tipo Canva.

5. Que outros aspetos devem os autores considerar?

O nome dos autores, ainda que de forma discreta em rodapé, deve estar no projeto.

Os autores, ou os adultos responsáveis, devem indicar no formulário que tipo de licença Creative
Commons querem que se aplique aos trabalhos.

6. Como vão ser avaliados os projetos?

Os projetos vão ser avaliados de acordo com os seguintes critérios

- adequação do projeto ao estabelecido no Ponto 4 deste regulamento (50 pts)

- originalidade e criatividade da proposta (30 pts)

- cumprimento do estabelecido nos Pontos 3 e 5 deste regulamento (20pts)

- qualidade estética da proposta (20 pts)

7. Quem avalia os projetos?

Os projetos serão avaliados por um júri constituído por dois membros da Equipa PES e   um membro
da Equipa do SBE.

8. Quais são os prémios e quando serão entregues?

Sala da Educação Pré-Escolar – Um prémio constituído por 1 cheque FNAC no valor de 25€ e um
livro; Segundo Prémio constituído por 1 cheque no valor de 15€ e um livro.

Turma / Escola do 1.º Ciclo – Primeiro Prémio constituído por 1 cheque FNAC no valor de 25€ e um
livro; Segundo Prémio constituído por 1 cheque no valor de 15€ e um livro.

2.º e 3.º ciclos – Primeiro e Segundo Prémios constituído por 1 cheque FNAC no valor de 25€ e um
livro para cada aluno.

Ensino Secundário – Primeiro Segundo Prémios constituído por um cheque FNAC de 25€ e um
livro para cada aluno.

Os prémios serão entregues, conforme os casos, no JI ou na EB1 vencedor e nas Bibliotecas
Escolares do AELdF.

A entrega dos prémios decorrerá no dia 10 de dezembro de 2021, dia da Declaração Universal dos
Direitos Humanos.
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9. Qual o papel do júri?

Para além da apreciação dos projetos, o júri é soberano nas decisões necessárias para a
concretização do concurso, nomeadamente nas situações omissas neste regulamento.

Cabe ao júri, se o considerar, a atribuição de menções honrosas.

10. Como vão ser divulgados os trabalhos?

Os trabalhos premiados serão expostos na Escola Secundária Lima-de-Faria, Cantanhede e na
Escola Carlos de Oliveira, Febres em datas a divulgar à comunidade escolar.

Os trabalhos premiados serão ainda organizados num eBook que será publicado na página web do
AELdF e na página web @Ler é um risco!
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