ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI

CENTRO DE ENSINO E LÍNGUA PORTUGUESA RUY CINATTI
ANO LETIVO 2019.2020

Concurso de Desenho/Pintura
- 12 de NOVEMBRO DIA NACIONAL DA JUVENTUDE/MASSACRE DE SANTA CRUZ

REGULAMENTO
O concurso “12 de NOVEMBRO – DIA NACIONAL DA JUVENTUDE/MASSACRE DE SANTA CRUZ” 2019 é uma iniciativa
promovida pela ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI - CENTRO DE ENSINO E LÍNGUA PORTUGUESA RUY CINATTI e tem como finalidade
aproximar e envolver a comunidade educativa, fomentando o conhecimento da história de Timor-Leste.
Artigo 1º
Objeto
1 - O concurso “12 de NOVEMBRO – DIA NACIONAL DA JUVENTUDE/MASSACRE DE SANTA CRUZ” 2019 destina-se à
participação de todos os alunos do 1.º Ciclo da ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI. Os desenhos deverão ser elaborados em casa, com a
colaboração dos encarregados de educação.
Artigo 2º
Caraterísticas e tipos de desenhos
1 – Os desenhos/pintura deverão respeitar as seguintes regras:
a) Ser realizado numa folha A4;
b) A folha deverá estar totalmente preenchida.
2 – Na sua elaboração poderão incluir diferentes materiais e técnicas de desenho e pintura.
Artigo 3º
Tema dos desenhos
1 – Os trabalhos deverão
a) Reprodução da
b) Reprodução da
c) Reprodução da

respeitar uma das seguintes orientações:
estátua alusiva ao Massacre de Santa Cruz que se encontra em frente à igreja de Motael;
igreja de Motael;
procissão entre a igreja de Motael e o cemitério de Santa Cruz.
Artigo 4º
Candidatura

1 – Os trabalhos deverão ser entregues aos docentes titulares de turma até ao dia 07 de novembro de 2019.
2 – Estes deverão estar devidamente identificados com o nome completo do aluno, ano e turma, na parte da frente do
trabalho e de forma legível.
Artigo 5º
Apresentação e exposição
1 – A exposição dos trabalhos finalistas decorrerá entre os dias 08 de novembro e 14 de novembro de 2019.
2 – Esta decorrerá na ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI, no hall de entrada da escola.
Artigo 6º
Constituição do júri
1 – O júri será constituído por um docente do 1.º Ciclo com formação na área de Expressão Plástica, um representante da
Associação de pais e um elemento da CAP.
Artigo 7º
Critérios/ Momento de avaliação
1 – Os desenhos admitidos a concurso serão avaliados segundo os seguintes critérios:
a) Criatividade e originalidade;
b) Cumprimento do tema;
c) Estética final.
2 – O júri reunirá para avaliação dos trabalhos entre os dias 11 e 14 de novembro.
3 – Da decisão do júri não haverá lugar a recurso.
Artigo 8º
Prémios
1 – Serão selecionados 3 desenhos na categoria do 1º e 2º anos e outros 3 desenhos na categoria do 3º e 4º anos. Aos três
primeiros classificados de cada categoria serão atribuídos diplomas e os seguintes prémios:
a) 1.º Classificado: 1 livro;
b) 2.º Classificado: 1 caixa de 24 lápis de cor;
c) 3.º Classificado: 1 caixa de 12 lápis de cor.
2 – Os prémios serão entregues aos vencedores na festa de Natal, que se realiza no final do 1.º período.
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