
NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
CONCURSO PARA DECORAÇÃO NATALÍCIA DE 

ESPAÇOS PÚBLICOS - 2022

ESCOLAS PÚBLICAS, PRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR DO LUMIAR

AAAF | CAF | LUMIAR JOVEM| CENTRO DE ARTES E FORMAÇÃO – BCV | 
JARDINS DE INFÂNCIA | 1ºCICLO | 2º CICLO

1. INTRODUÇÃO

1.1. O presente concurso destina-se à atribuição de um prémio pela decoração de um espaço público 
com motivos natalícios feitos com materiais preferencialmente reciclados, reutilizados ou reciclá-
veis, realizados pelos estabelecimentos de ensino do Lumiar (escolas públicas e privadas), bem como 
aos serviços educativos da Junta de Freguesia do Lumiar, de Atividades de Apoio à Família (AAAF), 
Componente de Apoio à Família (CAF), Lumiar Jovem e Centro de Artes e Formação – Bairro Cruz Ver-
melha (CAF – BCV) da Junta de Freguesia do Lumiar; 

1.2. Esta é uma iniciativa da Junta de Freguesia do Lumiar.

2. OBJETIVO

2.1. O concurso visa selecionar e premiar as melhores decorações;

2.2. Serão selecionadas três decorações, uma por cada ciclo de estudo dos participantes, respetiva-
mente:

- Jardim de Infância e AAAF
- 1º CICLO e CAF
- 2º CICLO, Lumiar Jovem e Centro de Artes e Formação - BCV;

2.3. Este concurso visa estimular a criatividade dos nossos alunos e integrá-los no projeto de decora-
ção da freguesia para o Natal de 2022.

3. DESTINATÁRIOS

3.1. O concurso é aberto a todos os JARDINS DE INFÂNCIA, 1º CICLO e 2º CICLO públicos, privados e 
terceiro setor, bem como a AAAF, CAF e LUMIAR JOVEM que se encontram no território da Freguesia 
do Lumiar incluindo ainda o CENTRO DE ARTES E FORMAÇÃO - BCV.
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4. CONDIÇÕES DE CANDIDATURA

4.1. Poderão candidatar-se todos os serviços educativos do Lumiar entre JARDINS DE INFÂNCIA, 1º 
CICLOS e 2º CICLOS, bem como os AAAF, CAF, LUMIAR JOVEM e CENTRO DE ARTES E FORMAÇÃO - 
BCV;

4.2. Cada JARDIM DE INFÂNCIA, 1º CICLO e 2º CICLO, bem como os AAAF, CAF e LUMIAR JOVEM e 
CENTRO DE ARTES E FORMAÇÃO - BCV terão apenas um espaço público para decorar. A atribuição 
desse espaço tem em conta a proximidade e a disponibilidade de cada uma destas valências ao res-
petivo espaço público a intervir;

4.3. Cada instituição deve participar com um grupo do mesmo intervalo de idades, com um máximo 
de 30 membros.

5. OBJETO DO CONCURSO

5.1. O objeto do presente concurso compreende a criação de um motivo natalício a ser integrado na 
decoração natalícia da Junta de Freguesia do Lumiar no presente ano de 2022;

5.2. A decoração deve ser inédita e original, respeitando as seguintes condições de utilização: ma-
teriais preferencialmente reciclados, reutilizados ou recicláveis, resistentes às intempéries com o 
objetivo de aguentar o total período de exibição;

5.3. No caso de não serem utilizados materiais recicláveis a decoração não será permitida, inviabili-
zando, assim, a participação dos intervenientes no concurso.

6. APRESENTAÇÃO A CONCURSO

6.1. Cada JARDIM DE INFÂNCIA, 1º CICLO e 2º CICLO, bem como as AAAF, CAF, LUMIAR JOVEM e CEN-
TRO DE ARTES E FORMAÇÃO – BCV, devem formular a sua inscrição através de formulário próprio a 
disponibilizar até ao dia 2 de dezembro de 2022;

6.2. Cada JARDIM DE INFÂNCIA, 1º CICLO e 2º CICLO, bem como as AAAF, CAF, LUMIAR JOVEM e CEN-
TRO DE ARTES E FORMAÇÃO – BCV, deve ter a sua decoração natalícia feita até dia 9 de dezembro, 
para que esteja em exposição do dia 9 de dezembro a 6 de janeiro de 2023;

6.3. Após inscrição de cada JARDIM DE INFÂNCIA, 1º CICLO e 2º CICLO, bem como das AAAF, CAF, 
LUMIAR JOVEM e CENTRO DE ARTES E FORMAÇÃO - BCV os mesmos serão informados dos locais a 
decorar tendo sempre em conta a proximidade entre o espaço público e a valência de ensino.

7. PRÉMIO

O vencedor de cada ciclo de estudos será premiado com €300,00 (trezentos euros) em material didá-
tico, ou como verba para uma visita de estudo para a respetiva valência.
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8. RESPONSABILIDADE

8.1. Cada JARDIM DE INFÂNCIA, 1º CICLO e 2º CICLO, bem como as AAAF, CAF, LUMIAR JOVEM e CEN-
TRO DE ARTES E FORMAÇÃO – BCV, são totalmente responsáveis pela conceção e criação do motivo 
natalício no espaço público atribuído;

8.2. Cada JARDIM DE INFÂNCIA, 1º CICLO e 2º CICLO, bem como as AAAF, CAF, LUMIAR JOVEM e CEN-
TRO DE ARTES E FORMAÇÃO – BCV, fica igualmente responsável pela desmontagem da sua decora-
ção entre os dias 6 e 9 de janeiro de 2023.

9. AVALIAÇÃO

9.1. As decorações natalícias serão avaliadas por cada ciclo de estudos;

9.2. A avaliação terá em conta a mensagem transmitida por cada decoração natalícia e o cumpri-
mento da utilização preferencial de materiais reciclados, reutilizados ou recicláveis bem como a sua 
resistência e criatividade;

9.3. A avaliação terá duas componentes: por um júri (com uma ponderação de 60%) e pela votação do 
público nas redes sociais (com uma ponderação de 40%);

9.4. O júri será composto por: 2 (dois) convidados, 1 (um) elemento do Núcleo de Cultura, 1 (um) ele-
mento do Núcleo de Educação, pela Vogal da Cultura, pela Vogal da Educação e ainda pelo Presidente 
da Junta de Freguesia do Lumiar, que preside;

9.5 O Júri dará uma pontuação de 0-20 valores;

9.6. A classificação pelos votos do público será a contabilização dos “likes” que a fotografia de cada 
candidatura, colocada no Facebook da Junta de Freguesia do Lumiar. À fotografia mais votada serão 
atribuídos 20 valores, à segunda 19 valores, e assim sucessivamente. Caso haja mais que 20 candida-
turas em cada ciclo de estudos, será adotada a classificação de 20 valores para o primeiro, 19,5 para o 
segundo, 19 para o terceiro e assim sucessivamente;

9.7. A avaliação será feita entre os dias 9 e 16 de dezembro, pelo júri. A avaliação decorrente da conta-
bilização do número de likes nas fotografias na rede social Facebook da Junta de Freguesia do Lu-
miar (que terminam às 23h59 de dia 16 de dezembro) terá lugar no dia 17 de dezembro;

9.8. A escolha dos vencedores será anunciada no dia 19 de dezembro nas redes sociais oficiais, bem 
como no site da Junta de Freguesia do Lumiar.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 A participação de cada JARDIM DE INFÂNCIA, 1º CICLO e 2º CICLO, bem como os AAAF, CAF, LU-
MIAR JOVEM e CENTRO DE ARTES E FORMAÇÃO deve respeitar e aceitar as normas descritas;

10.2 A resolução de qualquer questão conexa com a interpretação das normas apresentadas compete 
à Junta de Freguesia do Lumiar, sem lugar a recurso.
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