
Reutiliz’Arte
Regulamento do Concurso

O concurso Reutiliz’ARTE é uma iniciativa promovida pelo Clube Europeu do

Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté, com o apoio da Rede Nacional de Clubes

Europeus e Embaixadores pelo Mar. O concurso decorre no âmbito do programa de

atividades para o ano letivo 2022/2023, está integrado no projeto para o concurso

anual da Rede Nacional de Clubes Europeus, dinamizado pela parceria entre a

Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade NOVA e a Faculdade de

Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA, financiado pela ADREPES no

âmbito dos projetos do Horizonte 2020.

Artigo 1º
Objetivos e âmbito

1. O concurso tem como objetivos a valorização das tradições, a

consciencialização da importância dos oceanos para a sustentabilidade do Planeta, a

promoção e o incentivo para a reutilização de resíduos, recolhidos na praia.

2. Proporciona uma oportunidade para os jovens entrarem em contacto com a

temática da reciclagem e reutilização do lixo marítimo.

3. Os trabalhos produzidos pelos participantes irão resultar numa exposição que

se realizará na Escola Carlos Gargaté.

4. Esta iniciativa pretende reduzir o lixo nas praias e dunas, proteger o meio

ambiente e explorar a criatividade dos alunos.

Artigo 2º
Destinatários

O concurso Reutiliz’ARTE é dirigido a todos os alunos do Agrupamento de Escolas

Carlos Gargaté e por isso dividido em dois escalões.:

a) Alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo;

b) Alunos do segundo e terceiro ciclos.

Regulamento do Concurso Reutiliz’Arte 1



Artigo 3º
Prazos e forma de inscrição

1. Os alunos, interessados em participar no concurso, deverão inscrever-se até ao

dia 16 de dezembro de 2023.

2. Deverá ser submetida uma inscrição individual e os candidatos apenas podem

concorrer com uma obra.

3. Só serão submetidos a votação os trabalhos que cumpram todos os critérios

presentes neste regulamento sendo que, a violação de qualquer cláusula implicará a

exclusão imediata do candidato.

4. Os trabalhos a concurso deverão ser entregues na estudoteca ou no PFL das

12:00 às 13:50

Artigo 4º
Dimensões e materiais a utilizar

1. Os trabalhos a concurso devem ser tridimensionais.

2. Os trabalhos são de criação livre e os materiais a utilizar são da exclusiva

responsabilidade dos concorrentes, tendo em conta que os objetivos de reutilização e

reciclagem do concurso.

3. Cada trabalho deve estar identificado e ser acompanhado por uma Memória

Descritiva, com não mais que 4 páginas A4. A Memória Descritiva deve conter os

seguintes elementos: nome que seja caracterizador do trabalho, descrição dos

materiais utilizados, explicação do conceito, fotos do processo de execução.

Artigo 5º
Júri e avaliação

1. O júri será constituído por professores do pré-escolar e do 1º ciclo, professores

de EV/ET e de Ciências/Biologia, dos 2º e 3º ciclos, elementos da Direção, da

Coordenação do Clube Europeu e dos Embaixadores pelo Mar.

2. Só serão avaliados os trabalhos entregues até ao dia 6 de Janeiro de 2023.
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3. A avaliação dos trabalhos decorrerá entre os dias 7 e 31 de janeiro.

4. Os critérios de avaliação dos trabalhos serão:

a) Adequação ao tema;

b) Mensagem ambiental;

c) Originalidade e Criatividade;

d) Materiais utilizados (recolhidos nas praias – na Memória Descritiva devem

referenciar os dias e os locais onde os resíduos foram recolhidos);

e) Memória Descritiva (grau de descrição do processo de elaboração);

5. Os critérios terão igual grau de ponderação.

6. Durante a avaliação serão atribuídos pontos (de um a cinco) a cada um dos

critérios mencionados.

7. No caso de empate, decorrerá nova votação apenas entre os trabalhos

empatados.

8. Caso o júri assim entenda, poderá ser atribuída uma menção honrosa a cada

escalão.

Artigo 6º
Prémios

1. Aos três trabalhos vencedores de cada escalão será atribuído um prémio, salvo

a exceção dos trabalhos apresentados, no entendimento do júri, não apresentarem

qualidade suficiente.

2. Os prémios a atribuir aos vencedores de cada categoria serão:

a) Primeiro lugar: Cheque Fnac no valor de 50€

b) Menção honrosa: Cheque Fnac no valor de 20€

3. Todos os participantes receberão um certificado de participação.

4. A entrega de prémios será no dia 17 de maio, conjuntamente com a

inauguração da exposição dos trabalhos do concurso.
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Artigo 7º
Exposição dos trabalhos

Os trabalhos apresentados no âmbito do concurso Reutiliz’ARTE irão resultar numa

exposição que decorrerá na Escola Carlos Gargaté, de 17 a 31 de maio de 2023, no

âmbito das celebrações do dia europeu do mar, 20 de maio.

Artigo 8º
Direitos de Propriedade Intelectual

Os concorrentes transmitem ao Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté os direitos

autorais sobre todas as criações, que apresentem no âmbito do presente concurso,

para reprodução nas redes sociais, nos Órgãos de Comunicação Social, catálogos e

outros documentos considerados pertinentes para a organização.

Artigo 9º
Divulgação

A divulgação do concurso será feita:

a) Na página web da escola: https://www.aecg.pt/pt/;

b) No Facebook e Instagram do Clube Europeu;

c) Nas redes sociais do projeto Embaixadores pelo Mar;

d) Na sala de alunos da Escola Carlos Gargaté.

Artigo 10º
Calendarização

No concurso destacam-se os seguintes momentos:

a) Data de publicação do concurso: 19 de outubro de 2022

b) Data-limite de inscrição: 16 de dezembro de 2022;

c) Data-limite para entrega de trabalhos: 06 de janeiro de 2023;

d) Votação: de 07 a 31 de janeiro de 2023;

e) Divulgação dos resultados: 1 de fevereiro de 2023
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f) Exposição dos trabalhos: 17 a 31 de maio 2023

g) Atribuição de Prémios: 17 de maio de 2023

Artigo 11º
Disposições finais

1. A participação no concurso implica a concordância com os termos do presente

regulamento.

2. Todos os casos omissos no presente regulamento serão supridos e decididos

pelos elementos que compõem o júri do concurso.

3. Eventuais alterações que se considerem absolutamente necessárias serão

igualmente decididas pelos elementos que compõem o júri do concurso e

atempadamente comunicadas a todos os envolvidos.

4. Quaisquer dúvidas deverão ser esclarecidas através dos seguintes contactos:

a) E-mail: lucinda_dias@aecg.pt
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