Concurso de
Desenho Infantil
30 Abril - 14- Maio
-

- REGULAMENTO Objetivo:
O objetivo do concurso é incentivar as crianças a expressarem-se plástica, visual e
ludicamente sobre assuntos religiosos na ordem do dia, desenvolvendo a sua imaginação e
criatividade.




Participantes:

O concurso é aberto a todas as crianças da catequese infantil e outras com idades entre os 6 e
os 12 anos, dispostas a partilhar as suas emoções e referências sobre o tema em concurso.


Tema: “Centenário das Aparições em Fátima”

Rico em termos catequéticos e pedagógicos, este tema pretende sensibilizar as crianças para:
- os milagres de fé que em Portugal fazem história há 100 anos;
- Os pastorinhos de Fátima, que eram crianças como eles;
- O terço que Nossa Senhora pediu que se rezasse todos os dias pela paz no mundo;
- Os milhares de peregrinos que todos os anos N. Senhora de Fátima envolve e mobiliza;
- E a visita do Papa Francisco.


Data de realização:

Este Concurso de Desenho Infantil realiza-se entre o dia 30 de Abril e 14 de Maio de 2017 na
Igreja Paroquial da Sagrada Família, em Paço de Arcos.


Datas de Entrega:

Os desenhos podem ser entregues no Cartório da Igreja (de 3ª a 6ª feira e ao sábado de
manhã), ou em mão a qualquer elemento da Comissão de Comemoração dos 50 anos da
Paróquia, entre 30 de Abril e 14 de Maio.



Requisitos:

- Cada criança só pode concorrer com um desenho;
- Apenas são permitidos desenhos individuais;
- O desenho deverá ser feito no formato duma folha A4, no sentido vertical ou horizontal;
- Poderá ser colorido ou a preto e branco, e utilizar qualquer tipo de material para desenho
e pintura como lápis de cor, canetas de feltro, aguarelas, guaches, tintas, giz de cera, etc;
- Não é permitido o uso de fotos, colagens, ou qualquer tipo de reprodução de imagem
e/ou recursos de informática nos desenhos;
- O desenho apresentado não deverá ter qualquer título, tema, nome, idade, volume ou data
escrito na parte da frente, devendo incluir todos esses dados identificativos no verso da
folha;


Prémios e Distinções:

Haverá prémios para os 3 melhores desenhos avaliados por um Júri soberano e todos os
desenhos serão objeto de uma Exposição no Centro Paroquial, a inaugurar no dia 4 de Junho
de 2017, simultaneamente com a Exposição do Concurso Fotográfico.


Contacto para Informações:

Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, contactar a Comissão Organizadora
pelo endereço eletrónico 50anosparoquia@gmail.com ou pessoalmente qualquer elemento.

ORGANIZAÇÃO:

