
 

CCCooonnncccuuurrrsssooo   iiinnnfffaaannntttiiilll   dddeee   dddeeessseeennnhhhooo   

eee   pppiiinnntttuuurrraaa   

“““OOO   qqquuueee   pppooossssssooo   fffaaazzzeeerrr   pppaaarrraaa   pppooouuupppaaarrr   eeennneeerrrgggiiiaaa………   ”””   

   

AAA   AAATTTFFFCCCUUULLL,,,   mmmaaaiiisss   uuummmaaa   vvveeezzz   ppprrrooommmooovvveee   uuummm   cccooonnncccuuurrrsssooo   dddeee   dddeeessseeennnhhhooo   

eee   pppiiinnntttuuurrraaa   pppaaarrraaa   ooosss   fffiiilllhhhooosss   eee   nnneeetttooosss   dddooosss   sssóóóccciiiooosss,,,   qqquuueee   ttteeennnhhhaaammm   

iiidddaaadddeeesss   cccooommmppprrreeeeeennndddiiidddaaasss   eeennntttrrreee   ooosss   777   eee   ooosss   111222   aaannnooosss...   

   

PPPaaarrraaa   pppaaarrrtttiiiccciiipppaaarrr   bbbaaassstttaaa   qqquuueee   aaatttééé   dddiiiaaa   999   dddeee   

NNNooovvveeemmmbbbrrrooo   rrreeemmmeeetttaaa   ààà   AAATTTFFFCCCUUULLL   ooo   

tttrrraaabbbaaalllhhhooo   dddooo   ssseeeuuu   pppeeeqqquuueeennnooo   

aaarrrtttiiissstttaaa,,,   eee   aaassssssiiissstttaaa   ààà   eeennntttrrreeegggaaa   dddooosss   

ppprrrééémmmiiiooosss   eee   dddiiippplllooommmaaasss   nnnaaa   fffeeessstttaaa   dddeee   

NNNaaatttaaalll   dddiiiaaa   888   dddeee   DDDeeezzzeeemmmbbbrrrooo///111222!!!   

      

OOO   rrreeeggguuulllaaammmeeennntttooo   eeessstttááá   dddiiissspppooonnnííívvveeelll   nnnaaa   ssseeedddeee   dddaaa   AAATTTFFFCCCUUULLL,,,   ooouuu   nnnaaa   

nnnooossssssaaa   pppááágggiiinnnaaa   dddeee   IIInnnttteeerrrnnneeettt:::   hhhttttttppp::://////wwwwwwwww...fffccc...uuulll...pppttt///pppttt///aaatttfffcccuuulll   

   

   

CCCooonnntttaaammmooosss   cccooommm   aaasss   gggrrraaannndddeeesss   cccrrriiiaaaçççõõõeeesss   dddooosss   

nnnooossssssooosss   pppeeeqqquuueeennnooosss   aaarrrtttiiissstttaaasss!!!!!!!!!   



   

RRReeeggguuulllaaammmeeennntttooo   dddooo   CCCooonnncccuuurrrsssooo   iiinnnfffaaannntttiiilll   dddeee   dddeeessseeennnhhhooo   eee   

pppiiinnntttuuurrraaa   

AAArrrtttiiigggooo   111:::   Podem concorrer a este passatempo crianças entre os 7 e os 12 anos, filhos ou netos de Sócios 

da    ATFCUL 

AAArrrtttiiigggooo   222:::   Os desenhos deverão ser elaborados em papel A4. Será factor de exclusão a apresentação 

noutro formato. 

AAArrrtttiiigggooo   333:::   Todas as técnicas disponiveis podem ser utilizados nos desenhos/pinturas, separadamente ou 

combinadas: canetas de feltro, lápis de cor, guache, aguarela, recorte e colagem, desde que 

com espessura fina.   

AAArrrtttiiigggooo   444:::   Cada criança poderá  apresentar no máximo dois trabalhos subordinados ao tema:  

“ O que posso fazer para poupar energia… ” 

AAArrrtttiiigggooo   555:::   Pode ser incluida uma legenda no máximo com 20 palavras, nas margens superior ou inferior do 

trabalho 

AAArrrtttiiigggooo   666::: No verso do desenho deverá estar escrita a idade da criança. 

AAArrrtttiiigggooo   777:::  Os trabalho não podem conter o nome da criança. Esta informação deverá ser colocada num 

envelope (fechado) à parte, juntamente com a sua idade, o nome do sócio (pais e avós) da 

criança, e morada. 

   AAArrrtttiiigggooo   888:::    O prazo para a entrega dos desenhos é dia 9 de Novembro de 2012. Os desenhos deverão ser 

enviados por correio ou entregues em mão na seguinte morada: 

    ATFCUL, Edifício C1, Piso 3, Sala 41 - Campo Grande 

    1749-016 Lisboa 

 

AAArrrtttiiigggooo   999:::  O jurí de avaliação dos trabalhos é composto por três elementos, um da Direcção da ATFCUL, e 

dois outros sócios a designar. 

AAArrrtttiiigggooo   111000:::   As crianças concorrentes serão divididas em dois grupos: 7 aos 9 anos e dos 10 aos 12 anos. 

Haverá lugar a um 1º,2º,e 3º, classificados dentro de cada grupo. 

AAArrrtttiiigggooo   111111:::  Todos os concorrentes terão um diploma de participação no concurso. Ao 1º classificado de 

cada grupo será entregue um cheque livro de 50 euros, ao 2º classificado de cada grupo um cheque de 35 

euros aos 3º classificados de cada grupo um cheque-livro de 20 euros. 

AAArrrtttiiigggooo   111222::: Os resultados do passatempo serão conhecidos no dia 6 de Dezembro de 2012. 

 

* Os desenhos não serão devolvidos. A ATFCUL reserva-se o direito de utilizá-los nas suas publicações, 

exposições ou noutros suportes no âmbito das suas actividades.   


