
Concurso de Maquetes
“HISTÓRIA DO NATAL”

CONVITE

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica 
convida todas as Escolas Públicas e Privadas do 1º, 2º 
e 3º Ciclos do Ensino Básico, Secundário, AAAF/CAF 
(Componentes de Apoio à Família) e AEC (Atividade 
de Enriquecimento Curricular) da nossa Freguesia, 
para o Concurso de Maquetes Natalícias “HISTÓRIA 
DO NATAL”.

Agradecemos a vossa confirmação para o email:
info.educacao@jf-sdomingosbenfica.pt até ao dia 25 
de novembro.

Contamos com a vossa presença!



Condições de Participação
O Concurso tem como principal finalidade a construção de Maquetes Natalícias 
baseado no tema “HISTÓRIA DO NATAL” e reger-se-á pelas seguintes condições:

1. O Concurso tem como objetivo principal: 
• Proporcionar uma maior vivência da mensagem natalícia;
• Promover, dinamizar e preservar tradições; 
• Promover a manifestação artística e a criatividade das crianças;
• Incentivar o envolvimento e a participação da comunidade educativa nas 
manifestações culturais.

2. Os trabalhos apresentados a Concurso deverão ser realizados em grupo e 
apresentados por Escolas, AAAF/CAF ou AEC.

3. A participação é gratuita.

4. Para efeitos de apresentação a Concurso e atribuição de prémios consideram-
-se os seguintes escalões de idades:

• Escalão A – dos 3 aos 6 anos – Jardim de Infância;
• Escalão B – dos 6 aos 10 anos – 1º Ciclo;
• Escalão C – dos 11 aos 15 anos; – 2 e 3ºCiclo;
• Escalão D – dos 16 aos 18 anos – Secundário.

5. As Escolas, as AAAF/CAF e as AEC podem concorrer a cada um dos escalões, com 
o máximo de três trabalhos por escalão.

6. Os trabalhos apresentados em Concurso deverão ter uma dimensão máxima 
de 50 cm x 50 cm podendo ser utilizados quaisquer materiais e técnicas de ex-
pressão plástica bidimensional ou tridimensional (painel, recorte, vitral, ma-
deira, barro, etc.). 

7. As maquetes deverão ser entregues devidamente estruturadas.

8. Os trabalhos, aquando da entrega, deverão ser acompanhados por um envelo-
pe fechado contendo a respetiva identificação (ficha de inscrição em anexo). No 
exterior do envelope deverá estar mencionado o escalão a que concorre.

9. As maquetes devem ser entregues até ao dia 15 dezembro de 2022, na Fórum 
Grandela da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, sito na Estrada de 
Benfica, n.º 419, 1500-078 Lisboa.
 
10. As maquetes estarão em Exposição no Fórum Grandela a partir do dia 19 de 
dezembro de 2022 e até o dia 06 de janeiro de 2023, de segunda-feira a sexta-
-feira, entre as 09h00 e as 13h00 e as 14h00 e as 18h00.



11. Os trabalhos a submeter a Concurso serão avaliados pelos visitantes da Ex-
posição, que analisarão e pontuarão em função dos seguintes critérios: 

a) Composição;
b) Materiais empregues;
c) Originalidade, criatividade e estética;
d) Enquadramento e ocupação do espaço;
e) Mensagem.

12. A entrega de prémios será efetuada no dia 18 de janeiro de 2023, nas escolas 
vencedoras.

13. Todos os trabalhos serão devolvidos, após o final do Concurso, aos seus auto-
res.

14. Esta atividade não está coberta por qualquer tipo de seguro.
 
15. A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica declina toda a responsabi-
lidade por danos que lhe sejam alheios, sublinhando, no entanto, que encetará 
todas as diligências para salvaguardar os trabalhos expostos.

16. Os esclarecimentos suplementares poderão ser obtidos através da Junta de 
Freguesia de São Domingos de Benfica – Pelouro da Educação, através do telefo-
ne: 21 724 86 10 ou através do e-mail info.educacao@jf-sdomingosbenfica.pt

17. Os concorrentes cedem, a título gratuito, a execução das maquetes, não po-
dendo opor à organização, a qualquer título, direitos de autor ou conexos sobre 
elas.

18. Quanto à Privacidade e tratamento de dados pessoais, os participantes auto-
rizam que as suas criações sejam utilizadas nos meios de comunicação conside-
rados convenientes da Junta de Freguesia; e o fornecimento de dados pessoais é 
obrigatório para atribuição do prémio e os participantes autorizam que os 
dados facultados sejam recolhidos e tratados pela Junta de Freguesia de São Do-
mingos de Benfica para efeitos de contacto e atribuição de prémio ao vencedor, 
garantindo a confidencialidade e segurança dos dados pessoais dos utilizado-
res.

19. A participação no concurso implica a concordância integral com as presen-
tes condições de participação.

20. A JFSDB reserva-se no direito de não aceitar as participações que não res-
peitem as normas das presentes condições, bem como de desclassificar os par-
ticipantes, sempre que verifique o não cumprimento de qualquer condição.

21. Caberá à JFSDB decidir sobre qualquer situação omissa nestas condições.
 



22. A JFSDB reserva-se o direito de suspender, em qualquer altura, temporária 
ou definitivamente o presente concurso, bem como introduzir quaisquer alte-
rações que considere justificadas ou necessárias, assumindo a obrigação de di-
vulgar convenientemente as alterações no seu site oficial.

23. O Boletim de Voto terá a seguinte configuração:

BOLETIM DE VOTO

O seu voto é de extrema importância
para a nossa comunidade Escolar.

Antes de exercer o seu voto tenha em atenção os seguintes critérios:
a) Composição;
b) Materiais empregues;
c) Originalidade, criatividade e estética;
d) Enquadramento e ocupação do espaço;
e) Mensagem.

Obrigada pela sua participação!

Voto: Maquete nº


