
Regulamento do Concurso Recriar o Património 

 

Preâmbulo 

A divulgação do Património histórico e cultural e a promoção e realização de atividades de 

interesse histórico, fazem parte da dinâmica da disciplina de HGP.  

Assim, o presente regulamento, visa a definição das regras aplicáveis ao "Concurso Recriar o 

Património". 

 

ARTº 1.º 

Organização 

Professores de HGP. 

 

ARTº 2.º 
                                                                          Objetivos 

Divulgar o Património Histórico material e imaterial da localidade onde a escola se insere; 

Estimular o conhecimento do Património Local; 

Promover o gosto pela História Local; 

Sensibilizar para a proteção, preservação, conservação e valorização do Património;  

Recriar episódios do quotidiano; 

Fomentar a pesquisa, a seleção e a análise de aspetos do Património Histórico e Cultural 

Local (material e imaterial) 

Estimular a imaginação e a criatividade; 

Promover o envolvimento de pais/encarregados de educação e toda a comunidade escolar 

na vida e acompanhamento escolares através da sua participação; 

… 

ARTº 3.º 

Condições de participação 

a) Podem candidatar-se ao concurso todos os alunos do 5º ano e do 6º; 
 
b) Cada participante poderá apresentar a concurso até um máximo de 2 (dois) trabalhos; 
 

c) Os trabalhos deverão estar identificados com o nome da escola/turma/ano, nome do 

aluno/título. 



d) Apenas serão admitidas ao concurso, recriações originais, entregues em suporte físico 

constituído por maquete ou imagem 3D com um título e um pequeno texto informativo (30 

a 70 palavras); 

e) Os trabalhos a concurso deverão incidir sobre um bem do Património histórico e cultural 
das freguesias de Arcozelo, Serzedo e S. Félix da Marinha; 
 
f) Poderá ser utilizado qualquer tipo de material, dando preferência a materiais reutilizáveis; 
 
g) Os trabalhos tridimensionais deverão respeitar o máximo de 40 cm de altura e 40 cm de 
comprimento; 
 

ARTº 4.º 
Entrega dos trabalhos 

 

a) Os trabalhos deverão ser entregues ao professor de HGP.  

b) Os trabalhos deverão ser entregues impreterivelmente até o dia 30 de abril de 2020. 

 

ARTº 5.º 

Exposição 

a) Todos os trabalhos serão expostos no Polivalente da Escola-sede a 

partir do dia 4 de maio. 

b) Os trabalhos só poderão ser levantados depois do dia 15 de junho. 

 

ARTº 6.º 

Avaliação e seleção 

a) A eleição dos melhores trabalhos será feita no dia 28 de maio, após a contagem dos votos 

atribuídos pelo Júri e pelas turmas do 2º ciclo, cabendo 2 votos a cada uma das turmas. 

b) As recriações em imagem e modelo 3D sujeitas a concurso serão classificadas em função 

dos seguintes parâmetros: 

1 - Qualidade técnica da imagem; 

2 -  Qualidade/adequação dos materiais usados; 

3 - Originalidade e criatividade; 

4 -  Rigor histórico/científico; 

 

ARTº 7.º 

Prémios 

Serão atribuídos 3 prémios (1.º, 2.º e 3.º ) por categoria e eventuais Menções Honrosas. 



A divulgação do resultado será feita através do site do Agrupamento e afixada no átrio da 

Escola Básica Sophia de Mello Breyner.  

O 1º, 2º e 3º prémios e eventuais Menções Honrosas, serão entregues em cerimónia pública 

a definir pelo Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner. 

 

ARTº 8.º 

Disposições finais 

a) Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Organização do 

Concurso Recriar o Património. 

b) As decisões da Organização do concurso não serão suscetíveis de recurso. 

 

 

. 

 


