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Normas  

CONCURSO ‘CALENDÁRIO DO ADVENTO 2022’ 

 

Artigo 1º 

Objeto 

As normas a seguir apresentadas, definem as regras pelas quais se regerá o Concurso 

‘Calendário do Advento 2022’. 

 

Artigo 2º 

Âmbito e Objetivos 

1. O Concurso ‘Calendário do Advento 2022’ integrará o plano anual de atividades, 

promovidas pelo Serviço Área Protegida da Divisão de Ambiente e Espaços Verdes do 

Município de Ponte de Lima, no âmbito do seu Serviço Educativo. 

2. O Concurso terá os seguintes objetivos: 

i) assinalar a quadra natalícia; 

ii) criar/incrementar hábitos e atitudes de iniciativa, a favor de um 

desenvolvimento sustentável; 

iii) sensibilizar a comunidade para a reutilização de materiais; 

iv) promover e estimular a criatividade dos participantes. 

 

Artigo 3º 

Condições de Participação 

1. Podem participar no concurso todas as Instituições de Ensino do concelho de Ponte 

de Lima, do pré-escolar. do 1º e 2.º ciclo do ensino básico. 

2. Pode ser apresentado um trabalho por aluno. 

 

Artigo 4º 

Critérios de Construção 

Os trabalhos a apresentar devem obedecer às seguintes características: 

- Serem realizados pelos participantes; 



- Serem construídos com materiais reciclados/reutilizados resistentes/duráveis, tecidos 

e madeira; 

- Terem uma altura mínima de 50 cm e máxima de 1m; 

- O formato de construção é livre (triangular, retangular, circular, em 3D, …); 

- Serem alusivos aos temas: Natal e Histórias de Encantar (a título exemplo Disney); 

- Devem incluir a mascote da Área Protegida, o Pinchas; 

- Os calendários devem ser identificados pelo participante, no verso, com um nome 

fictício/pseudónimo; 

- O educador(a)/professor(a) deverá colocar num envelope fechado, a lista com os 

nomes dos alunos participantes e os respetivos pseudónimos. Serão excluídos os 

trabalhos que não forem devidamente identificados com o pseudónimo, ou entregue a 

lista onde constem o nome da Instituição, os alunos participantes e os respetivos 

pseudónimos. 

 

Artigo 5º 

Entrega e Exposição dos Trabalhos 

1. Os Calendários do Advento devem ser entregues na receção do Centro de 

Interpretação Ambiental, ou na Quinta de Pentieiros, até às 17h00 do dia 12 de 

dezembro de 2022. 

2. A exposição dos Calendários é da responsabilidade do Serviço Área Protegida. 

3. Os trabalhos apresentados a concurso serão expostos na “Festa da Gente Miúda”, 

que será realizada de 16 a 18 de dezembro de 2022, no Pavilhão de Feiras e Exposições 

da Expolima. Após essa data ficarão em exposição no Centro de Interpretação 

Ambiental, até ao dia 07 de janeiro de 2023. 

4. Depois de entregues, os Calendários podem passar a ser pertença da Área de 

Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro d’Arcos. 

 

Artigo 6º 

Critérios de Avaliação 

Os Calendários entregues serão avaliados, tendo em consideração os seguintes 

critérios: 

i) originalidade e criatividade; 

ii) representatividade dos temas; 

ii) materiais utilizados. 



Artigo 7º 

Júri 

1. O Júri será constituído por:  

i) Presidente da Comissão Diretiva das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro d’ Arcos; 

ii) Vereador do Ambiente e Espaços Verdes da Câmara Municipal de Ponte de 

Lima;  

iii) Vereador da Educação, Formação e Qualificação da Câmara Municipal de 

Ponte de Lima. 

2. Das decisões do Júri não haverá lugar a recurso. 

3. A verificar-se a indisponibilidade de membros do júri para procederem à votação, 

serão os mesmos substituídos pela Chefe de Divisão de Ambiente e Espaços Verdes da 

Câmara Municipal de Ponte de Lima e técnico(s) do Serviço Área Protegida. 

 

Artigo 8º 

Divulgação de resultados 

1. O anúncio dos resultados do Concurso ocorrerá no dia 17 de dezembro de 2022. 

2. A divulgação dos resultados do Concurso será realizada na Festa da Gente Miúda, no 

Pavilhão de Feiras e Exposições da Expolima. 

3. Os resultados serão publicados no portal da Área Protegida das Lagoas de 

Bertiandos e S. Pedro d’Arcos (www.lagoas.cm-pontedelima.pt) e respetivas redes 

sociais (Facebook e Instagram). 

 

Artigo 9º 

Prémios 

1. Os Calendários mais votados recebem os seguintes prémios: 

i) 1.º Prémio - Uma noite em Bungalow na Quinta de Pentieiros (2 adultos e 2 

crianças); 

ii) 2.º Prémio - Um volteio a cavalo na Quinta de Pentieiros; 

iii) 3.º Prémio - Um conjunto de publicações municipais; 

2. Os restantes participantes recebem um certificado de participação. 

 

 

http://www.lagoas.cm-pontedelima.pt/


Artigo 10º 

Entrega de prémios 

A entrega de prémios será realizada, em data a combinar com os vencedores, pelo 

Serviço Área Protegida. 

 

Artigo 11º 

Casos omissos 

Os casos omissos serão analisados e decididos pelo Júri. 

 

 

 

 


