PROPOSTA DE ATIVIDADE: Concurso Arte pela Igualdade
NOME DO PROJETO

DesEnvolver Igualdade

ATIVIDADE

Concurso Arte pela Igualdade

PÚBLICO-ALVO

Alunos/as do pré-escolar, 1º e 2º ciclo das escolas do distrito da Guarda.

JUSTIFICAÇÃO

O desafio/concurso Arte pela Igualdade é um concurso promovido no âmbito do
projeto DesEnvolver Igualdade financiado pelo POISE- Programa Operacional
Inclusão Social e Emprego ao abrigo da Tipologia de Intervenção 3.16 e tendo
como organismo intermédio a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género
– CIG.
O projeto DesEnvolver Igualdade colabora em prol de uma cidadania mais ativa,
que implique a aceitação do valor da igualdade dos direitos e dos deveres para
todos e todas. Promovemos a integração da perspetiva de género nas escolas,
consciencializando os jovens para a implementação de práticas inclusivas e livres
de estereótipos de género.

OBJETIVO

CONDIÇOES DE
ACESSO

TIPOLOGIA DOS
TRABALHOS

O concurso Arte pela Igualdade tem como principal objetivo envolver a
comunidade educativa na promoção e combate à desigualdade de género e ainda
sensibilizar, capacitar e promover a envolvência dos alunos/escolas na temática
IG.
Os/as concorrentes podem apresentar a candidatura em nome individual ou em
grupo, tendo estes de ter no mínimo 3 elementos.
Os trabalhos devem ser coordenados por um/uma educador/a (Encarregado de
Educação ou docente).
Inscrição gratuita, mas obrigatória através do link e de preferência até dia 20 de
maio de 2021:
https://forms.office.com/r/ZD029bvBxj
Os trabalhos apresentados devem respeitar as seguintes caraterísticas:
- Trabalhos artísticos de transmissão de mensagens promotoras de Igualdade de
Género.
- Podem transmitir mensagens relacionadas às desigualdades sociais, estereótipos
– profissões; oportunidades; preconceitos em relação ao género; violência em
relação ao género.
- Devem ser trabalhos apelativos e criativos.
As categorias admitidas a concurso são as seguintes: artes visuais (pintura,
escultura, cerâmica); design (gráfico, multimédia) e audiovisuais (fotografia,
vídeo).
Por exemplo: leitura de histórias, elaborar banda desenhada, músicas, teatro de
fantoches, vídeos interativos ...)
IMPORTANTE| todos os trabalhos apresentados são de inteira responsabilidade
d@s candidat@s, que se deverão responsabilizar por todo o conteúdo inerente ao
mesmo, fazendo respeitar os direitos de autor de pessoas ou entidades e
autorizações para divulgação de imagens.

ENTREGA DOS
TRABALHOS

Os trabalhos deverão ser entregues ou enviados em condições adequadas para a
exposição;
A data limite para a entrega dos trabalhos é até dia 11 de junho de 2021, às
23h59.
Local de entrega: Centro de formação ADM - Estrela – Associação de
Desenvolvimento- Travessa da Rua da Fontinha, nº 14, 6300–569- Guarda
ou enviar por email:
helena.rebelo@admestrela.pt ou admestrela@admestrela.pt

AVALIAÇÃO DOS
TRABALHOS

Todas as candidaturas serão avaladas pelo júri nomeado, a quem compete a
decisão de premiar e consequente exposição dos mesmos.
Os trabalhos serão avaliados, tendo em conta os seguintes critérios;
- Referência ao tema de igualdade de género e violência de género;
- Criatividade e originalidade do trabalho tendo em conta o tema e a
técnica usada/tipo de trabalho e conceção;
- Qualidade técnica do trabalho;
- Caráter inovador.

PRÉMIOS

Material pedagógico alusivo ao tema IG.

DIVULGAÇÃO DOS
RESULTADOS

Os resultados do concurso serão divulgados no site oficial da ADM Estrela:
https://www.admestrela.pt/
no site do projeto DesEnvolver Igualdade:
https://desenvolver.admestrela.pt/
nas redes sociais: Facebook – ADM Estrela e DesEnvolver Igualdade
@s vencedor@s contactad@s via telefone ou email.
A entrega dos prémios será feita em data e local a confirmar pela ADM Estrela.

PROPRIEDADE

Os trabalhos entregues no âmbito do Concurso reservam-se a partir desse
momento propriedade da ADM Estrela e do Projeto DesEnvolver Igualdade
podendo ser utilizados para efeitos de exposições ou eventos, identificando @s
autor@s dos mesmos.

SITE OFICIAL DO
PROJETO

https://desenvolver.admestrela.pt/

