1 . OBJETIVO
O concurso tem como objetivos sensibilizar os alunos para o importante papel dos oceanos, na
manutenção da vida na Terra, para a importância da reciclagem dos materiais e ainda estimular a
criatividade e o sentido de responsabilidade.

2 . TEMA
2.1- Tema “Os oceanos”
Os Oceanos podem ser vistos em qualquer perspectiva:
As águas oceânicas ocupam 71% da superfície da Terra, o que significa que desempenham um
papel extremamente importante na regulação da vida do planeta;
A relação entre o oceano e a atmosfera condiciona o clima mundial;
Do fundo do mar são extraídos diversos minerais, empregados na produção de ligas metálicas
muito utilizadas;
O sal de cozinha (cloreto de sódio) é o mineral mais importante obtido directamente a partir da
água do mar.
A energia da água do mar é aproveitada de diversos modos, nomeadamente na produção de
energia eléctrica;
Anualmente são pescados cerca de 100 milhões de toneladas de peixe, que são fonte alimento
para milhões de pessoas;
Muitas algas e animais marinhos são usados para os mais diversos fins.

3. PARTICIPANTES
3.1- Pode participar qualquer criança do 1º ciclo da Escola da Vilarinha.

4 . CONDIÇÕES TÉCNICAS
4.1 - Cada participante pode concorrer apenas com um trabalho.
Todos os trabalhos devem estar identificados com:
Título; Nome do Autor, à semelhança do exemplo: O golfinho azul – José Carlos Mateus, 2º B
4.2 - Não são admitidas a concurso trabalhos que não utilizem materiais reciclados.

5 . PARTICIPAÇÃO
5.1 – Os trabalhos serão realizados durante as aulas de Lúdico-Expressivas, com o apoio das
professoras;
5.2 - A data para conclusão dos trabalhos a concurso é 30 de maio de 2014.
5.3 - Para esclarecimentos adicionais contactar por e-mail: (Helena Tavares)
helenatavar@gmail.com ou (Teresa Pinto de Abreu) teresa@fatimapintoabreu.com
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6. JÚRI
6.1 - O Júri será constituído por um/a representante do SEA LIFE, um/a representante da Junta
de Freguesia de Ramalde e um/a representante da escola Manoel de Oliveira.
6.2 - Das decisões do júri não haverá recurso.

7. PRÉMIOS
7.1 - Os prémios a atribuir no concurso são:
1º Prémio: Uma entrada familiar no SEALIFE (2 adultos e 2 crianças).
Menções honrosas: Um livro sobre os tubarões e um estojo e lápis SEA LIFE.
7.2 - O Júri reserva-se o direito de não atribuir qualquer uma das classificações prevista no
regulamento, caso considere que os trabalhos enviados a concurso não reúnam as características
de avaliação e classificação dos trabalhos definidas por este regulamento.
7.3 - A entrega dos prémios decorrerá na escola da Vilarinha, no dia 06 de junho de 2014.

8. EXPOSIÇÃO
8.1 – Todos os trabalhos serão apresentados, no âmbito da cerimónia de entrega de prémios,
dando-se especial destaque aos seleccionados.
8.2 - Os trabalhos seleccionados serão exibidos publicamente no Blog da Associação de Pais.
8.3 - Os concorrentes premiados (através dos pais/mães ou encarregados de educação) serão
informados por correio electrónico e/ou telefone).

9. DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela organização, única entidade
competente para o efeito.
9.2 - A participação neste concurso implica a aceitação integral deste regulamento.

2

