
 
 
 
 
 

 

I Concurso de Desenhos APFN 
“A minha família é GRANDE” 

 
Regulamento 

 
A. Disposições Gerais 

1. O Concurso A minha família é GRANDE tem como objectivo incentivar e divulgar a 
expressão plástica infantil; 

2. O tema dos trabalhos a concurso é sobre a família numerosa vista por dentro, ou seja 
por um dos membros que a compõe; 

3. A organização do Concurso cabe à Associação Portuguesa de Famílias Numerosas; 
 
B. Condições de Participação 

1. Podem participar neste concurso todas as crianças, entre os 4 e os 9 anos, cujo pai 
e/ou mãe sejam sócios da APFN; 

2. Em cada família pode participar mais do que um(a) filho(a); 
3. Só serão aceites trabalhos em papel A4 e que estejam com a folha toda pintada, até 

um máximo de 3 desenhos por concorrente; 
4. Não é permitido o envio de mais do que uma ficha de inscrição. Caso esta situação se 

verifique, só será considerada a 1ª inscrição; 
5. Cada pai e/ou mãe do concorrente deverá confirmar por escrito a autoria dos 

desenhos e declarar que permite a sua publicação e uso em todo o tipo de 
publicidade (site, boletim, exposições, promoção do concurso, folhetos APFN, etc.), 
não sendo a APFN obrigada a pagar qualquer retribuição ao seu autor. 

 
C. Inscrições 

As fichas de inscrição podem ser impressas através do site www.apfn.com.pt; 
 
D. Entrega de Desenhos 

1. Os trabalhos devem ser entregues ou enviados até ao dia 30 de Setembro de 2008 
(data de carimbo dos CTT), para seguinte morada: 
Concurso de Desenhos APFN 
A minha família é GRANDE 
Rua José Calheiros, 15 – 1400-229 Lisboa; 

2. As obras devem ser entregues dentro de um envelope fechado com o nome do 
Concurso. Todos os trabalhos devem ser identificados no verso com o nome e idade 
do autor e respectivo número de sócio do pai e/ou da mãe, acompanhadas pelo 
boletim de inscrição devidamente preenchido; 

3. A APFN não assume qualquer responsabilidade pelos trabalhos que não estejam em 
perfeitas condições ou que se venham a extraviar, por razões alheias à Associação; 

4. A APFN reserva-se o direito de não admitir a concurso os trabalhos que não cumpram 
as condições descritas neste regulamento; 

5. À chegada, todos os trabalhos serão registados e codificados. 
 



E. Composição e competência do Júri de selecção 
1. O Júri do presente Concurso tem a seguinte composição: 

� Dois membros da Direcção da Associação; 
� Representante da empresa patrocinadora; 
� Dois Professores de Educação Visual convidados pela APFN. 

2. O Júri apreciará todos os trabalhos com as competências de: 
� Seleccionar os trabalhos apresentados a Concurso; 
� Atribuir os prémios do Concurso; 
� Seleccionar os trabalhos que serão expostos. 

3. Dos trabalhos a concurso, o Júri fará uma selecção prévia com um máximo de 40 
desenhos que serão expostos no II Congresso Nacional de Famílias Numerosas; 

4. Os desenhos seleccionados terão a possibilidade de fazer itinerância, podendo ser 
expostos noutros locais durante o ano corrente; 

5. Ao Júri reserva-se o direito de não atribuir qualquer uma das classificações prevista 
no regulamento, caso considere que os desenhos enviados a concurso não reúnam as 
características de avaliação e classificação dos trabalhos definidas por este órgão; 

6. Nenhum elemento do júri ou organização poderá estar envolvido nas obras admitidas 
a concurso. 

7. Das deliberações do Júri não haverá recurso. 

 
F. Atribuição dos prémios 

1. Os prémios serão atribuídos segundo a originalidade e qualidade dos desenhos 
recepcionados e segundo as seguintes faixas etárias: 
� 4 – 5 anos; 
� 6 – 7 anos; 
� 8 – 9 anos. 

2. Somente os seleccionados serão informados por via telefónica e e-mail; 
3. A entrega dos prémios realizar-se-á no local e data a definir; 
4. Serão atribuídos os seguintes prémios patrocinados pela Marca Tide: 

1º Prémio: 
� 4 – 5 anos - Bicicleta; 
� 6 – 7 anos - Bicicleta; 
� 8 – 9 anos - Bicicleta; 

2º Prémio: 
� 4 – 5 anos - Conjunto de desenho profissional (tripé, caderno desenho A5, lápis 

cor…); 
� 6 – 7 anos - Conjunto de desenho profissional (tripé, caderno desenho A5, lápis 

cor…); 
� 8 – 9 anos - Conjunto de desenho profissional (tripé, caderno desenho A5, lápis 

cor…); 
3º Prémio: 

� 4 – 5 anos - Conjunto patins com capacete, joelheiras e cotoveleiras; 
� 6 – 7 anos - Conjunto patins com capacete, joelheiras e cotoveleiras; 
� 8 – 9 anos - Conjunto patins com capacete, joelheiras e cotoveleiras. 

5. Para proceder ao levantamento do prémio é necessária a presença dos premiados. 
Caso não seja possível a sua comparência deverão estar presentes seus 
representantes; 

6. Poderão ser atribuídas Menções Honrosas, caso o júri o entenda. 
 



G. Disposições Finais 
1. O incumprimento de qualquer uma das condições estabelecidas neste regulamento 

pode representar a não admissão da inscrição; 
2. A participação no concurso implica a aceitação integral das normas de participação; 
3. A resolução de casos omissos no presente regulamento é da responsabilidade da 

Organização. 



 
 
 
 
 
 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
Concurso de Desenhos APFN 
A minha família é GRANDE 

 
 
Nome do Concorrente:__________________________________________ 
Nome da Família:______________________________________________ 
Nr Sócio: ________ 
Morada: _____________________________________________________ 
Código Postal: ______ - ____ Localidade: __________________________ 
Contactos Telefónicos: _____________ / _____________ 
E-Mail: ________________________________________ 
 
Desenhos 
 
1.Título: ______________________________________  
 
2.Título: ______________________________________  
 
3.Título: ______________________________________  
 


