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PROPOSTA de CONCURSO para as ESCOLAS 

 

Nome do concurso  

Um olhar jovem da Barrinha de Esmoriz/Lagoa de Paramos (concurso de trabalhos escolares) 

 

Promotores 

Câmara Municipal de Ovar e Câmara Municipal de Espinho 

 

Apoio 

SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves e FAPAS 

 

Objetivo 

Sensibilizar a comunidade escolar dos concelhos de Ovar e de Espinho para a importância da 

Barrinha de Esmoriz/Lagoa de Paramos. Pretende-se que os alunos reflitam sobre os ganhos 

para a sua qualidade de vida que advém de estar a morar próximo desta importante zona 

húmida e ao mesmo tempo pensem no que podem dar ao local a nível de ações que 

contribuam para a sua conservação. 

 

Quem pode concorrer 

Alunos dos agrupamentos escolares dos Municípios de Ovar e Espinho.  

Os participantes têm que concorrer inseridos numa turma, sem limite de turmas por 

agrupamento. 

 

Categorias de participantes 

As turmas serão inseridas numa das seguintes categorias a concurso: 

a) Pré-escolar 

b) 1º ciclo (1º ao 4º ano) 

d) 2º ciclo (5º e 6º ano) 

e) 3º ciclo (7º ao 9º ano) 

f) Secundário 

 

Vencedores 

Uma turma vencedora por cada categoria a concurso 

 

Tema dos trabalhos (escolher 1 tema) 

a)  Uso Sustentável - Como podemos usar a Barrinha de Esmoriz/Lagoa de Paramos? 

b) Medidas para Proteger - Como podemos proteger a Barrinha de Esmoriz/Lagoa de 

Paramos? 
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Tipo de trabalhos 

- Canção (max.: 5 min) – vídeo com gravação; 

- Peça de teatro/fantoche (max. 30 min) – vídeo com gravação; 

- Maquete em 3D; 

- Colagens com materiais reciclados; 

- Banda desenhada. 

 

Data de entrega dos trabalhos  

15 de maio de 2017 

 

Onde entregar os trabalhos (escolher um local) 

a) Câmara Municipal de Ovar – Divisão de Ambiente, Praça da República, 3880-141 Ovar ou 

no Parque Ambiental do Buçaquinho – Rua do Buçaquinho, 3885 Esmoriz, Ovar.  

b) Câmara Municipal de Espinho – Divisão de Ambiente, Praça Dr. José Oliveira Salvador, 

4501-901 Espinho 

 

Júri  

O júri será composto por 4 elementos: 

- Câmara Municipal de Ovar; 

- Câmara Municipal de Espinho; 

- Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves; 

- FAPAS – Fundo para a Proteção dos Animais Selvagens. 

 

Avaliação 

Os trabalhos serão avaliados tendo em consideração os seguintes aspetos: 

a) Originalidade e criatividade; 

b) Estética; 

c) Rigor científico.  

 

Prémios para cada turma vencedora 

a) Certificado de participação;  

b) Um guia de aves comuns de Portugal; 

c) Uma visita guiada à Barrinha de Esmoriz. 

 

Divulgação dos resultados 

Os resultados serão comunicados por email aos vencedores, no dia 29 de maio de 2017. A 

divulgação será também feita nos meios próprios das entidades promotoras e apoiantes. 

Os trabalhos vencedores serão expostos no âmbito das comemorações da requalificação da 

Barrinha de Esmoriz/Lagos de Paramos, em data e local a anunciar oportunamente. Os 
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trabalhos (vencedores e não vencedores) poderão ser restituídos às escolas, caso estas 

manifestem esse interesse. 

 

Considerações Finais 

A participação neste concurso pressupõe a aceitação incondicional deste regulamento, sendo 

as omissões resolvidas pontualmente pelas entidades promotoras. 

 

Mais informações: 

a) Câmara Municipal de Ovar, ecolinha@cm-ovar.pt 

b) Câmara Municipal de Espinho, anna.kustra@cm-espinho.pt 

 

Formulário de inscrição (entregar juntamente com o trabalho) 

a) Escola; 

b) Ano letivo e categoria a concurso; 

c) Turma; 

d) Professor/a responsável; 

e) Nome do trabalho; 

f) Tema do trabalho (escolher 1 dos temas à escolha); 

g) Tipo de trabalho (escolher pelo menos 1); 

h) Contato telefónico do professor/a responsável; 

i) Email do professor/a responsável; 

j) Manifestar se tem interesse que o trabalho seja devolvido (será contatado pela autarquia para 

marcar data do seu levantamento). 

 


