
< 

Preambulo 

O CLDS 4G “Oliveira do Bairro MAIS Coesão” está a promover um concurso junto da comunidade escolar com o objetivo de desenvolver uma imagem que nos 

identifique enquanto agentes ativos na prevenção de riscos ambientais. Esta imagem deve ser original, reveladora de criatividade e demonstrativa do objetivo a que 

nos propomos “Agir para Prevenir e Atuar”. 

 

Tema e Objetivo 

Desenvolver uma imagem que nos identifique enquanto agentes ativos na prevenção de riscos ambientais com foco no tema “Agir para Prevenir e Atuar” 

 

Destinatários 

Todos os alunos do ensino regular, profissional e artístico residentes no concelho de Oliveira do Bairro. 

 

Características Técnicas dos Trabalhos 

1. Os trabalhos deverão ser entregues em formato papel e/ou digital  

2. Qualquer indício de plágio implica a exclusão do trabalho  

 

Critérios de Apreciação dos Trabalhos 

1. Representatividade do tema proposto 

2. Originalidade e Criatividade da imagem 

 

Prazo de Entrega e Divulgação dos Trabalhos 

1. O desenho da imagem deve ser entregue até dia 28 de fevereiro de 2021, ao professor responsável ou diretor de turma 

2. O júri apresentará a imagem vencedora do concurso a 31 de março de 2021 na Sede do CLDS 4G “Oliveira do Bairro MAIS Coesão” e na página do Facebook 

 

Prémios 

1. A imagem vencedora será impressa nas T-shirts do CLDS-4G “Oliveira do Bairro MAIS Coesão” que serão entregues a todos os participantes do concurso 

“Faz Tu!” 

2. O autor da imagem vencedora irá receber a primeira T-shirt, a entregar na Sede do CLDS-4G, após contacto da equipa técnica do projeto 

3. O Júri pode ainda selecionar outras imagens que poderão ser utilizadas em painéis/cartazes de divulgação das atividades do “Oliveira do Bairro MAIS Coesão” 

4. Os autores das imagens selecionadas também receberão uma T-shirt do CLDS-4G após contacto da equipa técnica do projeto 

5. Todos os participantes receberão um diploma de participação 

 

Direitos de Utilização 

1. Os autores autorizam a divulgação e cedem a utilização das imagens nas páginas online e nas atividades promovidas pelo CLDS-4G “Oliveira do Bairro MAIS 

Coesão” e pelo Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, Escola Profissional da Bairrada e Escola de Artes. 

2. Quando o participante tiver idade inferior a 18 anos, a participação terá de ser autorizada pelo encarregado de educação 

 

Disposições Finais 

1. O participante deverá assumir o compromisso de conhecer e cumprir as regras do concurso  

2. Caberá ao Júri decidir sobre os casos omissos. 

 

Composição do Júri 

O Júri deverá ser constituído por: 

 Representante do CLDS 4G “Oliveira do Bairro MAIS Coesão” 

 Representante da Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro 

 Representante da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro 

 Representante do Agrupamento de escolas de Oliveira do Bairro 

 Representante da Escola Profissional da Bairrada 

 Representante da Escola de Artes 

 Convidados Externos (às Entidades anteriormente mencionadas). 

 

Agir para prevenir e Atuar 

Regulamento do Concurso Escolar 

Inscrição e Regulamento online: regulamentofaztuobmaiscoesao.blogspot.com 

 


