
 

1 

 

Passatempo “Este ano a Páscoa é em casa” 

 

Regulamento 

 

Artigo 1º Destinatários 

1.O Concurso é dirigido a todos(as) crianças e jovens, entre os 6 e os 12 anos, residentes 

no Baixo Guadiana (Concelhos de Alcoutim, Castro Marim e Vila Real de Santo António). 

Artigo 2º Objetivos 

1. Contribuir para a ocupação dos tempos livres das crianças derivado da situação 

excecional de isolamento decretada e o encerramento de todas as atividades escolares e 

de ocupação de tempos livres presenciais. 

2. Valorizar a criatividade e o imaginário infantil, através do desenvolvimento de 

competências e da prática da expressão artística e da escrita. 

Artigo 3º Requisitos do Concurso 

1.Os trabalhos deverão ser alusivos ao tema proposto: as férias da Páscoa passadas em 

casa, na residência habitual, no Baixo Guadiana, devido à questão da Pandemia COVID-19. 

2. Os trabalhos a concurso poderão consistir em desenho (papel ou digital), escrita, 

composição musical, sempre alusivo ao tema concurso.  

3. O(A) representante legal da criança, têm que dar o consentimento expresso para a 

participação e tratamento dos dados e providenciar os contactos solicitados para que seja 

possível identificar os trabalhos. 
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Artigo 4º Formalização e processo da Candidatura 

1.Cada aluno só pode apresentar um trabalho para cada categoria, e só será considerado 

se vier acompanhado do consentimento expresso do seu representante legal/ encarregado 

de educação. 

2. Os trabalhos devem ser enviados de forma digital até ao dia 17 de abril, para o email 

geral@odiana.pt. No caso de serem desenhos elaborados em papel, os trabalhos deverão 

ser fotografados/digitalizados e enviados em formato digital para o email referido, 

devendo o original ser guardado para posterior entrega à Odiana. No caso de serem 

composições escritas também em papel, o procedimento deve ser o mesmo. No caso de 

composições musicais, deverão vir em formato gravação áudio. 

3. Os trabalhos enviados devem ter um ou pseudónimo que venha identificado no 

Consentimento e que permita identificar o seu autor. 

Artigo 5º Processo de Avaliação 

1.As avaliação dos trabalhos será feita mediante votação do público, através da publicação 

dos trabalhos (sem identificação do autor) no Facebook desta entidade.  

2.Os trabalhos vencedores serão propriedade da Odiana e poderão ser divulgados e 

disseminados, designadamente através das redes sociais e/ou em eventual exposição de 

trabalhos. 

Artigo 6.º Prémios 

1. Para todos os participantes neste Passatempo será entregue um Certificado de 

Participação e será divulgado o trabalho enviado. 

2. Para cada categoria será atribuído um 1º e 2º Prémios aos dois trabalhos que reunirem 

mais Gostos por categoria. 

1º prémios – 1 experiência de Arborismo no Parque Aventura em VRSA.  

2º prémios – 1 Menu no Jossy´s The American Burguer em VRSA; 
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Artigo 7.º Contactos  

Os contactos da Entidade Promotora deste Passatempo são: 

Odiana – Associação para o Desenvolvimento do Baixo Guadiana 

Rua 25 de Abril, nº1 

8950-909 Castro Marim  

Tel: 281 531 171 

Email: geral@odiana.pt 
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