Concurso infantil de desenho e
pintura
“Qual a consequência da poluição no
futuro dos Oceanos?”

A ATFCUL, mais uma vez promove um concurso de desenho e
pintura para os filhos e netos dos sócios, que tenham idades
compreendidas entre os 7 e os 12 anos.
Para participar basta que até dia 7 de Novembro remeta à
ATFCUL o trabalho do seu pequeno artista, e assista à entrega
dos prémios e diplomas na festa de Natal (dia por definir)
definir)!!

O regulamento está disponível na sede da ATFCUL, ou
na
nossa
página
de
Internet:
https://
ciencias.ulisboa.pt/pt/atfcul

Contamos com as grandes criações dos
nossos pequenos artistas!!!
Organização :

Regulamento do Concurso infantil de desenho
e pintura
Artigo 1: Podem concorrer a este passatempo crianças entre os 7 e os 12 anos, filhos ou netos de
sócios da ATFCUL.
Artigo 2: Os desenhos deverão ser elaborados em papel A4. Será factor de exclusão a apresentação
noutro formato.
Artigo 3: Todas as técnicas disponíveis podem ser utilizadas nos desenhos/pinturas, separadamente
ou combinadas: canetas de feltro, lápis de cor, guache, aguarela, recorte e colagem,
desde que com espessura fina.
Artigo 4: Cada criança poderá

apresentar no máximo dois (envelopes separados) trabalhos

subordinados ao tema:
“ Qual a consequência da poluição no futuro dos oceanos?”
Artigo 5: Pode ser incluída uma legenda no máximo com 20 palavras, nas margens superior ou
inferior do trabalho.
Artigo 6: No verso do desenho deverá estar escrita a idade da criança.
Artigo 7: Os trabalhos não podem conter o nome da criança. Esta informação deverá ser colocada
num envelope (fechado) à parte, juntamente com a sua idade, o nome e número do sócio
(pais ou avós) da criança, e morada.
Artigo 8: O prazo para a entrega dos desenhos é dia 7 de Novembro de 2018 até às 16 h. Os
desenhos deverão ser enviados por correio ou entregues em mão na seguinte morada:
ATFCUL - Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
Edifício C1, Piso 3, Sala 41 - Campo Grande
1749-016 Lisboa
Artigo 9: O júri de avaliação dos trabalhos é composto por três elementos, um da Direcção da
ATFCUL, e dois outros sócios a designar.
Artigo 10: As crianças concorrentes serão divididas em dois grupos: dos 7 aos 9 anos e dos 10 aos
12 anos. Haverá lugar a um 1º, 2º e 3º classificados dentro de cada grupo.
Artigo 10.1: O júri poderá atribuir, ou não, Menção Honrosa entre os participantes.
Artigo 11: Todos os concorrentes terão um diploma de participação no concurso. Ao 1º classificado
de cada grupo será entregue um cheque de 50 euros, ao 2º classificado de cada grupo um cheque de
35 euros aos 3º classificados de cada grupo um cheque de 20 euros.
Artigo 12: Os resultados do passatempo serão conhecidos no dia 7 de Dezembro de 2018
.
* 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.

