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NORMAS CONCURSO DE TALENTOS 

“Crescer Feliz” 

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vila Nova de Poiares (CPCJ) é uma instituição oficial, não 

judiciária, com autonomia funcional que visa promover os direitos da Criança e do Jovem e prevenir ou 

pôr termo as situações que podem afetar a sua segurança, saúde, formação, educação ou 

desenvolvimento integral. 

 

Por acreditarmos que a expressão artística contribui para fomentar o interesse por crescer, aprender, 

descobrir, divertir, sonhar e relacionar positivamente os indivíduos com o mundo que os rodeia lançamos 

um Concurso de Talentos, que pretende sensibilizar para a promoção e proteção dos direitos das crianças 

e dos jovens. 

Para além disso, pretende-se o desenvolvimento de vários materiais de sensibilização para esta temática, 

com cariz local, podendo servir de ilustração do separador da CPCJ na página da Câmara Municipal de Vila 

Nova de Poiares e Página de Facebook, bem como, de outras formas de sensibilizar a população para a 

promoção e proteção das crianças e jovens. 

Com as presentes normas é alargada a participação a todas as crianças e jovens em idade escolar. 

O presente documento visa regulamentar o Concurso de Talentos, subordinado ao tema “ Crescer Feliz”, 

promovido pela CPCJ de Vila Nova de Poiares. 

Artigo 1º 

Destinatários 

O Concurso é dirigido a todos(as) crianças e jovens a frequentarem os estabelecimentos do concelho de 

Vila Nova de Poiares público e privado.  

Artigo 2º 

Objetivos 

São objetivos deste Concurso:  

1) Consciencializar para o problema dos maus-tratos em crianças 

2) Valorizar a criatividade e o imaginário infanto-juvenil no espaço interpessoal e social.  

3) Incentivar o desenvolvimento de competências e prática da expressão artística; 

4) Incentivar o desenvolvimento de competências, prática de escrita criativa e ilustrativa. 

Artigo 3º 

Requisitos do Concurso 

1) Os trabalhos deverão subordinar-se ao tema: “Crescer Feliz”. 

2) Os trabalhos serão divididos em 4 escalões: 

i) Alunos do Pré-Escolar - Construção de um Laço Azul 

ii) Alunos do 1.º Ciclo - Desenho  

iii) Alunos do 2.º e 3.º Ciclo - Texto Ilustrado 

iv) Alunos do Secundário e Cursos Profissionais - Vídeo  
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3) Os trabalhos identificados na alínea IV, devem ter no máximo 2 minutos, apresentar um título, 

identificar no final do vídeo os respetivos créditos (autor, nome da música e autor da mesma e 

outros/ caso tenha), não deve apresentar imagem de pessoas sem autorização. 

4) Os/as participantes podem selecionar livremente os materiais a utilizar. 

5) O(A) representante legal da criança, deve ceder os direitos de autor dos trabalhos, tendo em 

conta que estes podem vir a ser usados posteriormente pela CPCJ ou Município de Vila Nova de 

Poiares. 

6) Cada criança/jovem só poderá submeter a concurso um trabalho e deve garantir a originalidade 

e autoria do trabalho. 

Artigo 4º 

Formalização e processo da Candidatura 

1) A candidatura é feita por turma em nome das crianças ou jovens, autores dos trabalhos.  

2) Os trabalhos devem ser identificados no seu verso, sendo que por identificação se considera: 

nome da criança/jovem que fez o trabalho; nome, número de identificação fiscal, morada e 

número de telemóvel do Encarregado de Educação; nome da Escola/IPSS que a criança/jovem 

frequenta e nome do Professor/Educador Titular/Diretor de Turma 

3) As candidaturas e os trabalhos a concurso deverão ser entregues na Escola/IPSS que o aluno 

frequenta, até ao dia 15 de maio de 2020, que por sua vez entregará ao(a) coordenador(a) de 

estabelecimento/ ou na direção do Agrupamento. Os trabalhos serão recolhidos nos respetivos 

estabelecimentos por um(a) técnico(a) da CPCJ, a partir de 31 de maio, de 2020. 

4) A CPCJ não se responsabiliza por eventuais danos que os trabalhos possam sofrer durante o 

transporte e exposição.  

 

Artigo 5º 

Constituição e Competência do Júri 

1) O Júri é formado por 3 elementos singulares.  

2) Como elementos do Júri teremos o presidente da CPCJ, a representante da educação na CPCJ, 

um(a) Comissário(a) da CPCJ na modalidade de alargada. 

 

Artigo 6º 

Processo de Avaliação 

1) O Júri baseia a sua avaliação nos critérios de criatividade e originalidade no tratamento do tema 

proposto e mensagem da temática.  

2) As decisões do Júri não são passíveis de recurso. 

 

 

Artigo 7º 

Concorrentes Vencedores 

1) Os trabalhos vencedores serão utilizados para divulgação na página da CPCJ, entre outras 

consideradas de interesse. 

2) Os trabalhos serão expostos na página do Município, do Agrupamento de Escolas de Vila Nova 

de Poiares, ADIP, CBEISA e no Facebook da Associação de Pais, CPCJ, podendo, eventualmente, 
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servir como base para a elaboração de material promocional da CPCJ. Fica esta entidade, 

detentora de todos os direitos de utilização e reprodução dos trabalhos de cada escalão, 

mantendo os autores também os referidos direitos.  

3) Os trabalhos participantes ficarão na posse da CPCJ para sua utilização. 

 

Artigo 8.º 
Prémios  

Serão atribuídos aos primeiros três primeiros lugares de cada escalão, os seguintes prémios: 

1.º Prémio – Um vale no valor de € 30 (trinta euros) 

2.º Prémio – Um vale no valor de €20 (vinte eros) 

3.º Prémio - Um vale no valor de €10 (dez euros) 

1) Os vales destinam-se a serem usados no comércio local, na compra de material escolar ou educativo, 

mediante apresentação da respetiva fatura. 

2) Podem ser ainda atribuídas menções honrosas a trabalhos considerados de relevância e interesse. 

 

 

Artigo 9º 

Divulgação dos Resultados 

Até ao dia 31 de maio de 2020, a CPCJ tornará publica a decisão relativa aos trabalhos vencedores, na sua 

página do facebook, bem como na página oficial do Município de Vila Nova de Poiares.  

 

Artigo 10° 

Disposições finais 

1) As situações não previstas pelas presentes Normas serão analisadas pelo Júri.  

2) A participação no Concurso de talentos, subordinado ao tema “Crescer Feliz”, implica a 

aceitação das presentes Normas.  


