
 
 

PROGRAMA|SORTEIO  

“Eu Participo! Um Direito em Marcador” 

Quando as crianças participam assumem o … 

 

“…controle do vosso destino e traduzam os vossos sonhos num melhor futuro para todos. Para 

contribuírem e construírem melhores sociedades democráticas, trabalhem em conjunto, usem 

a vossa criatividade e tornem-se arquitectos de um futuro que não deixa ninguém de parte. 

Ajudem o nosso mundo a tomar um caminho em direção a um futuro melhor.”Ban Ki-moon 

 

Organização  

 

O Instituto a Criança na Cidade é uma associação sem fins lucrativos com um vasto 

conhecimento na gestão de cidades da criança, promovendo processos de participação 

pública, através de ações junto das crianças e no território. 

 

Por acreditarmos que a expressão artística contribui para fomentar o crescimento, 

aprendizagem, descoberta, diversão, e o positivo relacionamento com o mundo, lançamos o 

Programa|Sorteio“Eu participo! Um Direito em Marcador”. 

Programa que pretende ilustrar o ato de participar, permitindo a todas as crianças participem 

num projeto que lhes dá voz, elucidando a comunidade educativa e civil sobre a forma como a 

criança observa o ato de participar. 

 

Destinatários  

 

O Programa é dirigido a todas as crianças com idades compreendidas entre os 6 e 10 anos de 

idade. 

 

Objetivos  

 

São objetivos deste Concurso:   

 Sensibilizar e alertar para a importância do ato de participar 

 Valorizar a criatividade e o imaginário infantil;   

 Incentivar o desenvolvimento de competências e prática da expressão artística.   

 



 

Requisitos do Programa|Sorteio 

 

 Os trabalhos deverão subordinar-se ao tema: “Participação”. 

 Os marcadores devem ser elaborados em papel de dimensão 5cmX21cm, na 

orientação vertical. 

 A proposta pode integrar palavras ou frases alusivas à participação. 

 O(A) representante legal da criança, deve ter conhecimento e autorizar a participação 

da criança. 

 Cada criança só poderá submeter um marcador.  

  A participação conta com o seu donativo, que remete ao apoio de acções 

participativas levadas a efeito pelo ICC. O valor do donativo é o participante que decide. 

 

 

Calendário eCandidatura  

 

O Programa|Sorteio decorre com o seguinte calendário: 

 Lançamento – 18 janeiro de 2017; 

 Fecho da receção dos trabalhos – 18 de março de 2017; 

 Anúncio dos trabalhos vencedores – 18 de março de 2017; 

Preenchimento do formulário de candidatura; 

 

Declaração do representante legal da criança autorizando a participação; 

 

As candidaturas devem ser enviadas para o e-mail  geral.criancanacidade@gmail.com ou 

enviadas por correio para: Rua da Liberdade 1251Lemende-Covelas 4785-024 Trofa até dia 18 

de março. 

O donativo deverá ser efetuado por transferência bancária, para a conta Caixa Geral de 

Depósitos. 

NIB: 0035 0888 00120210 930 16                     

IBAN: PT50 0035 0888 00120210 930 16 

 

O ICC não se responsabiliza por eventuais danos que os marcadores possam sofrer durante o 

transporte em caso do envio por correio. 

 

Seleção 

 

A escolha do premiado será efetuada num processo aleatório (via Random.org) através de um 

número atribuído à sua inscrição no programa sorteio. 

 

 

geral.criancanacidade@gmail.com


 
 

Prémios  

 

Todos os participantes do concurso “ Participar um Direito em Marcador” recebem um 

diploma de participação. 

 

Aos autores/as dos marcadores vencedores serão atribuídos os seguintes prémios: 

1.º Prémio –  Voucher de uma entrada na Kidzania – um adulto e uma criança 

2.º Prémio –Voucher de uma entrada na Kidzania – um adulto e uma criança 

3.º Prémio – Voucher de uma entrada na Kidzania – um adulto e uma criança 

4.º Prémio – Voucher de uma entrada na Kidzania – um adulto e uma criança 

5.º Prémio – Jogo didático- Primeiros Passos na Ecologia - Reciclagem 

6.º Prémio – Mala Carioca Travel Kit 

 

Direitos  

 

O ICC fica detentora de todos os direitos de utilização, divulgação e reprodução dos trabalhos 

apresentados na candidatura.   

 

Disposições finais  

 

A participação no Programa|Sorteio “Eu participo! Um Direito em Marcador”, implica a 

aceitação sem reservas das presentes normas. 


