THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
DISTRITO 115 CS – PORTUGAL ANO LIONÍSTICO 2015/2016

I V CONCURSO DO CARTAZ DA PAZ - PROVIDO PELO LIONS CLUBE DE
OEIRAS
TEMA DO CONCURSO ” COMPARTILHE A PAZ”
INTRODUÇÃO
Todos os anos a Associação Internacional dos Lions Clubes promovem um concurso de
cartazes cujo tema é a Paz. Esta iniciativa tem sido, há vários anos, uma atividade
regular e permanente do Lions Clube Internacional que incentiva e motiva os Clubes
Lions em todo o mundo, a potenciar, promover e incluir esta atividade nos seus
programas anuais e a induzir `a realização do Concurso do cartaz da Paz, envolvendo as
escolas e seus alunos ou grupos juvenis organizados (ex. associações de escuteiros).
Podem concorrer jovens compreendidos e inseridos em determinados escalões etários
nas datas estabelecidas de acordo com o regulamento do concurso. O objetivo da
iniciativa / programa visa semear e difundir os ideais da Paz, no ser humano e no
mundo, promovendo aquele ideário nas crianças e nos jovens.
No presente Ano Lionístico, pelo 4º Ano consecutivo, o Lions Clube de Oeiras, vai
promover este concurso, para todos os Jardim-de-infância e Escolas do 1º Ciclo do
Ensino Básico, com sede no Concelho de Oeiras.
Acreditamos, que este projeto, para além de semear e difundir os ideais da Paz, tem a
particularidade de fomentar a promoção da arte. Os participantes usam várias formas
para se expressarem sobre o tema, incluindo carvão, lápis de cera, lápis e tinta. Os
trabalhos criados são únicos e expressam as experiências de vida e a cultura dos jovens
artistas.

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
DISTRITO 115 CS – PORTUGAL ANO LIONÍSTICO 2015/2016
LION CLUBE DE OEIRAS
REGULAMENTO DO CONCURSO DO CARTAZ DA PAZ 2015/2016
JARDINS DE INFÂNCIA E 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO
TEMA: “ COMPARTILHE A PAZ”

1. O tema do concurso é: Compartilhe a Paz”
2.

O objetivo do concurso visa difundir os ideais da Paz, do Amor e da
Compreensão, no Ser Humano e no Mundo.

3. A Participação no concurso implica a inscrição no mesmo, através do
preenchimento da ficha de inscrição, por correio eletrónico, através do
endereço: lurdesladeira@gmail.com, ou envio para a morada: Rua Dr. Neves
Eliseu, nº25, 2780-345 Oeiras.
4. O concurso está aberto a todos os estabelecimentos de educação e ensino, com
sede no Concelho de Oeiras, do ensino pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico
da rede pública, privada e ou solidária.
5. Cada estabelecimento só pode concorrer com um cartaz, por valência. Caso o
estabelecimento tenha as valências de pré-escolar e ensino básico, poderá
concorrer com um cartaz ao nível do pré-escolar e outro do 1º Ciclo do Ensino
Básico.
6. O cartaz deverá ter as seguintes medidas 50 x70 cm.

7. Data limite da Inscrição: até ao dia 15 de Fevereiro de 2016.
8. Data de entrega dos cartazes: de 11 a 14 de Abril de 2016, entre as 9.30-12.30 e
14.30-17.00 horas.
9. Locais de entrega dos trabalhos: Departamento da Educação Camara Municipal de
Oeiras. Edifício Átrio. Rua de Santo Amaro de Oeiras, nº 4ª Oeiras (em frente ao Centro
Comercial Oeiras Parque), ou na Creche e Jardim de Infância" O Chorão", Rua Casa
das Letras, 2740-998, na Lage.
10. Exposição dos cartazes: de 16 a 22 de Abril de 2016, na Biblioteca Municipal de
Oeiras .
10.1 O registo fotográfico realizar-se-á no local da exposição.
11. Cada cartaz é avaliado quanto à originalidade, mérito artístico e expressão do
tema.
12. O Júri do concurso é constituído pela Presidente do Lions Clube de Oeiras,
Diretora da Divisão da Educação da Camara Municipal de Oeiras, Presidente da
União de Freguesias de Oeiras e são Julião da Barra- Paço de Arcos e Caxias, a
Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Oeiras e pelos Diretores dos
Estabelecimentos Educativos concorrentes.
13. 1 Os prémios a atribuir aos cartazes das escolas vencedores são:
Valências
Pré-escolar

1º Prémio
2

2º Prémio

máquinas 1 Boneco Nenuco

3º Prémio
1 Boneco Nenuco

fotográficas digitais
1º Ciclo do Ensino Kit de blocos de Kit
Básico

Cozinha com Kit

Ciência

da

Escavações (inclui Ciência (inclui um Água (inclui um
um livro educativo livro educativo)
T

Rex

Stegosaurus)

e

livro educativo)

14- Todos os Estabelecimentos Educativos, concorrentes, receberão um certificado
de participação.
15-Os resultados do concurso, assim como as fotografias dos trabalhos premiados serão
publicados no Boletim dos Lions Clube de Oeiras, no sítio do município no portal da
educação de Oeiras entre outros.
16-.Data da entrega dos prémios aos estabelecimentos educativos, vencedores será no
dia 22 de Abril de 2016.

A Presidente
CL Lurdes Ladeira

