
 

CONCURSO – “TROFÉU ALFREDO DA SILVA” 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

Primeira 

Âmbito 

O Agrupamento de Escolas Alfredo da Silva de Sintra promove o concurso “Troféu 
Alfredo da Silva“. 

Este concurso tem o objetivo de criar uma medalha, um troféu e um diploma de 
participação para o Troféu Alfredo da Silva. 

 

 

Segunda 

Destinatários 

Todos os alunos podem participar no concurso. O concurso está aberto a todas as 
escolas do Agrupamento Alfredo da Silva - Sintra. (Convidamos os professores a 
motivar os seus alunos na participação desta iniciativa). 

 Os alunos podem participar no concurso, de acordo com os seguintes níveis 
escolares: 

Pré-escolar 

1º ciclo 

2º ciclo 

3º ciclo 

 

Terceira 

Projetos a concurso 

O tema do concurso abrange três tópicos para o “Troféu Alfredo da Silva”: 

1-Projeto para medalha; 

2- Projeto para o troféu;  

3- Projeto para o diploma de participação. 

 

Todas as representações deverão ser apresentadas em ilustrações a cores, com 
recurso a canetas de feltro, guaches, acrílicos, óleos, lápis de cera e lápis de cor.  

As propostas deverão ser inteiramente novas e originais, sendo exclusivamente da 
autoria dos participantes. 

Os projetos são individuais, podendo cada aluno apenas apresentar um projeto a 
concurso. 



Cada projeto concorrente deverá ser acompanhado de um formulário de 
candidatura (Anexo A – Ficha de inscrição e Anexo B – impresso em papel 
cavalinho A4) que se encontram no Moodle do Agrupamento, os quais deverão ser 
impressos. 

 

Quarta 

Candidatura 

A inscrição para participação neste concurso deverá ser realizada através do 
Moodle do Agrupamento indicando o nome da escola, nome dos participantes 
envolvidos, ano e turma. 

 

A candidatura será realizada mediante o preenchimento do formulário de 
candidatura (Anexo A), o qual deverão ser entregues, conjuntamente com os 
projetos originais a concurso (Anexo B), no P.B.X. da Escola sede.  

 
 

Quinta 

Elegibilidade 

Apenas serão aceites as participações dos alunos pertencentes ao agrupamento. 
Os alunos deverão apresentar o seu projeto no Anexo B – impresso em papel 
cavalinho no formato A4). 
 
As propostas deverão ser executadas sem o recurso a novas tecnologias (não se 
aceitam digitalizações ou cópias/fotocópias/colagens de imagens digitalizadas). 
 
Cada aluno só poderá apresentar uma proposta de cada tópico. 

 

Sexta 

Seleção das candidaturas  

1. Numa primeira fase: 
 

A seleção das candidaturas dos participantes será efetuada por um grupo de 
professores na qual será feita uma pré-seleção de 10 trabalhos de cada tópico, os 
quais serão expostos no hall da escola. 

 

2. Numa segunda fase:  

Dos 10 projetos decorrentes da primeira fase será escolhido a melhor proposta de 
cada tópico perante a votação de um júri previamente selecionado.  

 Os projetos candidatos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios: 

 Tema relevante: escolher o(s) tópico(s) apropriado(s) ao tema do concurso  

 Estética: combinar técnicas e métodos artísticos relevantes para criar um 
trabalho artístico atraente, para que possa transmitir a mensagem. 



 Originalidade: a participação deve ser um projeto inovador e executável. 

 A decisão do júri é definitiva, sem qualquer possibilidade de recurso. 

 

Sétima 

Formato da participação 

Os alunos deverão apresentar apenas uma proposta para cada um dos tópicos. 
Podendo participar em um ou nos três tópicos. 

Para todos os participantes, estão disponíveis formulários que se encontram no 
Moodle.  

 

Oitava 

Cronograma  

Entrega dos trabalhos no P.B.X. da escola sede: até 13 de janeiro 

Exposição dos trabalhos no átrio da escola: de 16 até 27 de janeiro de 2017 

Divulgação do projeto vencedor: 30-01-2017; 

 

Nona 

Prémios 

A cada aluno concorrente ao presente concurso será atribuído um diploma de 
participação. 

Ao aluno do projeto vencedor de cada um dos tópicos será premiado através da 
divulgação do seu trabalho nos meios de comunicação do Agrupamento e um vale 
FNAC. 

 

Décima  

Direitos patrimoniais 

  
Os Direitos Patrimoniais dos trabalhos concorrentes, no âmbito deste Concurso 
revertem a favor da entidade promotora.  

 
Todos os trabalhos serão propriedade  do Agrupamento, que terá direito a editar, 
expandir, modificar e reproduzir. 
 

 
 
 
 



 

  

Décima primeira 

Disposições finais 

Cabe à organização deste concurso  desclassificar uma participação se não tiver 
sido enviada dentro do prazo limite, parcial ou totalmente; ou se a participação 
quebrar qualquer regra incluída no regulamento do concurso. 

A inscrição neste Concurso representa a aceitação plena das presentes normas. 

Os casos omissos nas presentes normas serão resolvidos pelas entidades 
promotoras. 

A cópia deste Regulamento poderá ser obtida na plataforma Moodle do 
Agrupamento de Escolas Alfredo da Silva. 

 
O Concurso é da responsabilidade do Departamento de Expressões e qualquer 
informação adicional deverá ser dirigida aos professores responsáveis. 
 
Professores responsáveis: 
Cristina Azeitona 
Helenita França 



ANEXO A - Ficha de Inscrição 

 

 CONCURSO – “TROFÉU ALFREDO DA SILVA” 

 Dados pessoais: 

 Nome completo: _______________________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________ 

Identificação:  

Pré-escolar   

1º ciclo 

2º ciclo 

3º ciclo 

 Turma: ____________ 

Especifique os tópicos que irá desenvolver para o “Troféu Alfredo da Silva”. 

1-Projeto para medalha 

2- Projeto para o troféu  

3- Projeto para o diploma de participação  

 

Li e aceito as condições de participação descritas no Regulamento do Concurso “Troféu Alfredo da Silva”                

 

Data:_____________ Assinatura do aluno:___________________________________  

Assinatura do Encarregado de Educação _____________________________________ 

  



 

ANEXO B - Troféu Alfredo da Silva 
 

Proposta para Medalha – Formato geométrico Livre 
 
Frente 
Elementos obrigatórios 

 Deverá constar a frase: “Troféu Alfredo da Silva”; 

 Desenho de figura ou símbolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verso 
Elementos obrigatórios 

 Espaço para a data e ano letivo; 

 Deverá constar a frase: “Agrupamento de Escolas Alfredo da Silva”. 



 

Troféu Alfredo da Silva 
 

Proposta para Troféu 
 

Representa no espaço uma proposta para troféu que possa ser executada em três dimensões. 

Se o espaço disponibilizado não for suficiente, poderás utilizar esta ficha as vezes necessárias 

apresentando desenhos adicionais. A proposta deverá estar relacionada com a figura ou 

símbolo da medalha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diploma 

 
Certifica-se que o/a aluno/a _______________________________ conquistou 

juntamente com os colegas da sua turma o “Troféu Alfredo da Silva”. 

_____________________ _____________________ 

O Professor Responsável A Diretora 



 

 


