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JÚRI 

Todos os trabalhos serão submetidos à apreciação do júri; 

 

O Júri será constituído por três elementos designados pela CNU, como 

organizadora do Concurso. 

 

A decisão do Júri é irrevogável, não havendo lugar a qualquer tipo de 

recurso ou reclamação. 

 

O anúncio dos vencedores terá lugar em lugar a  

anunciar oportunamente. 

 

Após a decisão ser conhecida pelos vencedores, a  

notícia será transmitida à UNESCO, divulgada e  

publicada no site e no facebook da CNU  

 

 

 

Os prémios serão constituídos por diverso material didático, livros e 

outros. 

 

 

 

 

 



R E G U L A M E  N T O 

OBJETIVOS 

C A T E G O R I A S 

PRÉ-ESCOLAR 

 

EXPRESSÃO PLÁSTICA—TEMA:  

A importância das ações humanas nas alterações climáticas 

** 

1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 

DESENHO—TEMA:  

A importância da comunicação no entendimento global 

** 

2º E 3º CICLOS DO ENSINO BÁSICO 

 

DESENHO OU TEXTO- TEMA:  

A construir pontes entre os povos 

** 

ENSINO SECUNDÁRIO 

 

FOTOGRAFIA- TEMA:  

Comer / Beber /  Sobreviver  

** 

ENSINO SUPERIOR 

 

FOTOGRAFIA OU DESENHO- TEMA:  

O Entendimento Global e a reconciliação entre o local e o global 

 

PRAZO DE ENTREGA DOS TRABALHOS: 

DE 26 DE NOVEMBRO DE 2015 A 26 DE FEVEREIRO  DE 2016 

 

 

 

 

NATUREZA DOS TRABALHOS 

 

São aceites diversas formas de criatividade e de suporte:  texto, 

conto, poesia, desenho, pastel, pintura, colagens, fotografia, 

maquetas (não superiores a 50cmx50cm), esculturas e gravuras. 

O regulamento não permite desenhos elaborados em computa-

dor. As fotografias deverão ser montadas em suporte de cartoli-

na preta 

 

Os trabalhos escritos devem ser digitalizados 

 (1 folha A4 no máximo), letra Times New Roman ou Calibri (12), 

espaçamento 1,5, e no caso das fotos, estas devem ser numera-

das. 

 

Serão aceites até 5 trabalhos por escola, inéditos, individuais ou 

em grupo de no máximo 4 elementos. 

** 

Os trabalhos deverão ser individuais nas Categorias 1º Ciclo 

Ensino Básico, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, Ensino Secundá-

rio e Ensino Superior), e em grupo (não superior a 4 alunos), na 

categoria Pré-escolar. 

 

Cada trabalho deverá conter, obrigatoriamente, o nome do (s) 

aluno (s), ano, turma e idade (s), nome do professor coordena-

dor, e uma memória descritiva (1/2 página A4 no máximo). 

 

A ficha de inscrição poderá ser obtida junto da escola ou no site 

da Comissão Nacional da UNESCO www.unescoportugal.mne.pt 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Originalidade e criatividade da composição  

Qualidade da ideia apresentada  

Exploração plástica dos materiais 

Capacidade de expressão 

Adequação ao objetivo do Prémio 

 

 

Promover uma melhor compreensão global no apoio à cope-

ração económica, social, cultural e humanitária 

 

Chamar a atenção para o facto de que as ações do dia a dia 

são importantes nas alterações climáticas globais 

 

Recordar que as decisões do dia a dia estão ligadas aos esti-

los de vida individuais. 

 

**** 

    Só serão considerados os trabalhos enviados até ao      

    prazo limite da apresentação fazendo prova o carimbo    

    dos correios;  

   A CNU  não se responsabiliza  por quaisquer danos ou    

   extravios ocorridos durante o transporte; 

 

   Todas as informações sobre o prémio poderão ser  

   obtidas junto de fatima.claudino@mne.pt 

 

 


