
1.º CONCURSO 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Nome: ____________________________________ 

__________________________________________ 

Morada: ___________________________________ 

__________________________________________ 

Código Postal _______-_____ ____________ 

Telefone: ___________Telemóvel: _______________ 

Modalidade: _______________________________ 

Pseudónimo: _______________________________ 

Título da obra: _____________________________ 

e-mail: ___________________________________ 

 

Nota: 

Junto com a inscrição deve anexar fotocópia do 

número de contribuinte 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Alcanena 

Os  

Direitos e Deveres        
das Crianças 

 

Contactos 
CPCJ de Alcanena 

Rua da Cova n.º 6 

2380–051 Alcanena 

 

Telefone/Fax: 249 891 455  

 

Tlm: 96 7423756 (atendimento permanente) 

 

E-mail: cpcj.alcanena@cm-alcanena.pt 

Câmara Municipal  

de Alcanena 



9- A inscrição é gratuita e implica a aceitação integral das 

presentes condições de admissão e seleção. 

 

10-As fichas de inscrição poderão ser levantadas ou        
solicitadas na CPCJ de Alcanena, fotocopiadas do original ou 
através do email cpcj.alcanena@cm-alcanena.pt, a partir de 
18 de  março de 2014. 

 

11-A seleção e atribuição de prémios caberá a um júri     
constituído por sete elementos de reconhecida idoneidade, 
em cada uma das áreas/expressões a concurso, a designar 
pela CPCJ de Alcanena, na Modalidade Restrita e pela   
Presidente da CPCJ. Ao júri reserva-se o direito de não atri-

buir qualquer prémio. As suas decisões serão inalienáveis. 

 

12-Serão atribuídos prémios por modalidade nos valores 

definidos pela Câmara Municipal: 

1º Prémio – 50,00€ (Material escolar/didático) 

2º Prémio – 30,00€ (Material escolar/didático) 

3º Prémio – 20,00€ (Material escolar/didático) 

 

12.1- Poderão ser atribuídas menções honrosas. 

 

13. Os trabalhos selecionados e admitidos a concurso após 
validados pelo júri, poderão ser expostos nas atividades das 
celebrações do Dia Mundial da Criança e posteriormente nos 

diversos espaços a designar. 

 

14- Os trabalhos premiados ficarão propriedade da CPCJ de 

Alcanena, que os utilizará conforme entender. 

 

15- A entrega de prémios será feita durante as celebrações 
do Dia Mundial das Crianças, 2 e 3 de junho de 2014, em 
horário a designar e em devido tempo notificados todos os 

concorrentes. 

5.3.-Na modalidade 3.3. os trabalhos serão apresentados sob forma 

de CD, acompanhado da letra da música. 

 

5.4.-Na modalidade 3.4., os trabalhos poderão ser um ensaio, conto, 
poesia ou peça de teatro. Deverão ser apresentados em word, letra 
arial, tamanho 12, com o espaço entrelinhas 1,5, no máximo de 

duas páginas de formato A4. 

 

6-Cada trabalho deverá ser entregue devidamente acondicionado, 
indicando a modalidade, título da obra e  pseudónimo do autor, junto 

ao trabalho e no invólucro exterior do mesmo. 

 

 6.1-Dentro dos invólucros referidos no ponto 6, deverá ser enviado 
um envelope fechado, contendo a ficha de inscrição do concorrente, 

completamente preenchida; 

 

6.2- Quaisquer trabalhos, nomeadamente os referidos no ponto 3.2, 
terão que ser embalados de forma adequada,  prevenindo qualquer 
deterioração, da qual a CPCJ de Alcanena não poderá ser         

responsabilizada. 

 

7-Os trabalhos deverão ser entregues ao cuidado de: 

CPCJ de Alcanena 

Edifício Municipal – Rua da Cova, n.º 6 

 2380 – 051 Alcanena 

 

7.1- O prazo de entrega dos trabalhos será até ao dia 30 de abril 
de 2014, podendo ser entregues em mão nas instalações da CPCJ 
de Alcanena entre as  9.00h e as 13.00h e entre as 14.00h e as 
18.00 h. ou enviado pelo correio para a morada acima indicada, 
desde que , neste caso, o carimbo dos CTT tenha o dia até àquela 

data. 

 

8-Aos trabalhos e respetivos envelopes fechados com a ficha de 
inscrição, será atribuído um número de série, que ficará              
devidamente registado em livro próprio onde constará a modalidade, 

o título e o pseudónimo do autor. 

REGULAMENTO DO 1.º CONCURSO “OS DIREITOS E DEVERES DAS CRIANÇAS” 

1-A Comissão de Proteção De Crianças e Jovens de       
Alcanena realiza o 1º Concurso sobre a temática dos direitos 

e deveres das crianças. 

 

2-O Concurso tem como tema: «Os Direitos e Deveres das 

Crianças» 

 

3 - Sobre o tema, serão admitidas a concurso as seguintes 
modalidades: 

3.1-Expressão corporal :«Desfilar os Direitos e Deveres 

das Crianças» - Pré-escolar 

3.2-Expressão plástica: «Desenhar os direitos e Deveres 

das Crianças» - 1º Ciclo 

3.3-Expressão musical: «Cantar os Direitos e  Deveres 

das Crianças» - 2º ciclo 

3.4-Expressão literária: «Escrever os Direitos e Deveres 
das Crianças» - 3º ciclo, Ensino Secundário, Vocacional e 

Profissional 

 

4-O concurso destina-se a todos os Alunos do Agrupamento 
de Escolas de Alcanena e Alunos inseridos nas IPSS 
(Instituições Particulares de Solidariedade Social) do        

Concelho de Alcanena. 

 

5-Cada concorrente só poderá apresentar um máximo de 
dois trabalhos por cada modalidade. Podem concorrer em 

nome individual ou em grupo/turma. 

 

5.1- Na modalidade 3.1 os trabalhos serão apresentados sob 
forma de um projeto que define o trabalho a ser  apresentado 
no dia 2 ou 3 de junho de 2014 aquando das Comemorações 
do Dia Mundial da Criança (materiais usados, número de 

crianças envolvidas no desfile……). 

 

5.2- Na modalidade 3.2 as obras podem ser de técnica livre e 

em tamanho A3, não excedendo o tamanho A2. 


