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Regulamento da 3ª Edição do Concurso  

A DIVERSIDADE VISTA PELOS MAIS NOVOS 

Para alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico e Secundário 

 

Enquadramento 

A existência num espaço geográfico de pessoas provenientes de outras culturas constitui, 

inquestionavelmente, um factor de enriquecimento cultural, social e económico. Todavia, o 

reforço das mais valias que decorrem desse movimento de pessoas exige-nos um trabalho 

permanente no sentido de valorizar a diferença e a partir dela construir uma sociedade 

verdadeiramente inclusiva.  

As ilhas açorianas foram moldadas cultural e socialmente pela saída de milhares de açorianos 

para outras terras. Hoje, essa realidade alterou-se substancialmente e a Região acolhe, 

actualmente, cerca de 4.000 cidadãos estrangeiros que inseridos em diversas esferas de 

actividade económica têm contribuido para o desenvolvimento nas nove ilhas.  

Não só pela presença dos imigrantes na sociedade açoriana mas, também, porque a gestão da 

diversidade e a criação de condições necessárias para um verdadeiro diálogo entre povos e 

culturas assume uma particular relevância das sociedades actuais, que os Açores não podem 

ficar alheios ao fenómeno da diversidade e do diálogo intercultural.  

Neste contexto, as escolas e os jovens assumem um papel determinante na valorização da 

diferença, razão pela qual lançamos esse desafio aos alunos que frequentam o 3º ciclo e o 

secundário na região a retratarem o tema diversidade cultural através Pintura, Desenho ou Texto 

(poemas, contos, ficção).  

O principal objectivo desta iniciativa visa contribuir para a sensibilização dos jovens para o tema 

da interculturalidade e do diálogo intercultural, enquanto suporte importante na luta conta as 

discriminações.  
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Promotores 

A iniciativa é promovida pela Associação dos Imigrantes nos Açores (AIPA) e o Centro Local de 

Apoio à Integração de Imigrantes de Ponta Delgada (CLAII), no âmbito da III edição do projecto 

“Promoção da Interculturalidade a nível Municipal”, co-financiado pelo FEINPT – Fundo 

Europeu para a Integração de Nacionais de Países Terceiros – e o ACIDI, I.P.  

 

REGULAMENTO 

1º 

(Condições Gerais de Participação) 

Podem participar no presente concurso todos os alunos matriculados no 3º ciclo do ensino 

Básico e Secundário nas Escolas da Região Autónoma dos Açores;  

2º 

(Trabalhos a concurso) 

1) Os trabalhos apresentados a concurso terão de ser inéditos e individuais, versando o tema da 

Diversidade Intercultural.  

2) São aceites trabalhos nos domínios de pintura, desenho, poesia e contos.  

3) Só serão admitidos, na área de pintura e desenho, os trabalhos com as seguintes 

características:  

a) Desenho a cores ou a preto e branco em qualquer suporte (papel, cartolina, tela, etc.);  

b) Pintura a acrílico, guache ou aguarela em qualquer suporte (papel, cartolina, tela, etc.)  

c) Dimensão máxima A3 e mínima A4;  

4) Os trabalhos na categoria de poesia, contos e ficção deverão ter as seguintes características:  

a) Processados em textos por computador, em folha A4 até o máximo de 3 páginas;  
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5) Os candidatos deverão preencher um formulário da candidatura, em anexo, com os seguintes 

elementos: Nome completo, Idade, Nacionalidade, Morada, Escola frequentada pelo candidato, 

Turma ou Sala de Aluno, o Número de telefone e o E-mail, se tiver.  

 

3º 

(Período e Local de Entrega das candidaturas) 

Os trabalhos podem ser enviados pelo correio com aviso de recepção, para a sede da Associação 

dos Imigrantes nos Açores, sita na: Rua do Mercado, nº 53 H, 9500 – 326 Ponta Delgada, até às 

17:30 horas do dia 11 de Dezembro de 2013.  

 

4º 

(Motivo de exclusão) 

Serão excluídos ou não considerados os trabalhos que não cumpram o estipulado na cláusula 2ª 

ou cuja recepção tenha lugar fora do prazo fixado na cláusula 3ª.  

 

5º 

(Júri do Concurso e Selecção dos trabalhos) 

1) A avaliação dos trabalhos será feita por um júri composto por 5 (cinco) elementos, a designar 

pela AIPA;  

2) Ao Júri competirá a selecção dos melhores trabalhos que se apresentem ao concurso, com 

base nos seguintes critérios:  

a) Abordagem do tema;  

b) Grau de dificuldade;  

c) Criatividade;  

d) Originalidade.  

 

3) O júri avaliará anonimamente os trabalhos apresentados a concurso.  
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4) As decisões do júri não são susceptíveis de recurso.  

5) Os casos omissos nesse regulamento serão decididos pelo júri.  

 

6º 

(Tipologia de Prémios) 

 Serão atribuídos prémios aos 3 melhores trabalhos:  

a) 1º prémio: 1 Tablet Android 7''; 
 

b) 2º prémio: 1 Máquina Fotográfica digital;  

c) 3º prémio: 1 MP4.  

 

7º 

(Comunicação dos resultados e entrega dos prémios) 

1) Os resultados do concurso serão dados a conhecer aos vencedores até o dia 16 de Dezembro 

de 2013, por telefone, e-mail ou pelo correio em carta registada com aviso de recepção e 

publicados na pagina da AIPA em www.aipa-azores.com e na rede social facebook.   

2) Os prémios serão entregues na data e em local a anunciar no momento de divulgação dos 

resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

8º 

(Direitos de Autor e Direitos de Utilização) 

http://www.aipa-azores.com/
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1) Os trabalhos submetidos ao concurso não serão devolvidos.  

2) Os melhores trabalhos seleccionados pelo júri poderão ainda ser expostos públicamente, 

mediante a decisão da Direcção da AIPA.  

3) Os autores de desenho e pintura, bem como, poesia, contos e ficção apresentados a concurso, 

renunciam expressamente a qualquer pretensão sobre esses direitos.  

 

9º 

( Disposições Finais) 

1) Os interessados poderão solicitar, caso considerem necessários, esclarecimentos  adicionais 

através dos telefones nº 296 286 365/ 296 288 001 ou claii.aipa@aipa-azores.com, aipa@aipa-

azores.com. 

2) A participação no presente concurso implica a aceitação integral das normas do presente 

regulamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA A 3ª EDIÇÃO DO CONCURSO  

A DIVERSIDADE VISTA PELOS MAIS NOVOS 
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PRAZO LIMITE DE ENTREGA: 11 de Dezembro de 2013  

 

1. Dados do(a) candidato(a): 

 

Nome: _________________________________________________________________________ 

 

Nacionalidade: __________________________________________________________________ 

 

Idade: _____/_____/_______ 

 

Escola: _________________________________________________________________________ 

 

Turma: ____________       Ano: __________ 

 

Telefone: _________________         Telemóvel: ____________________ 

 

E-mail:  

 

2. Trabalho a concurso 

Pintura      Desenho     Poesia        Ficção             Contos  


