
 

 

 

 

Normas de participação 

Concurso “Cria a minha identidade” 

1 de outubro a 11 de novembro 

Para participar, basta seguir as normas de participação: 

 

1. Promotores 
O Serviço Biblioteca no Apoio à Inclusão da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva promove um concurso 
para atribuição de nomes à coleção de bonecos “Amigos da Inclusão”, criados por Cândida Pedras 
(BLCS), inspirados em crianças com diversidade funcional e de culturas e etnias distintas. 
 

2. Objetivo 
Este concurso tem como objetivo atribuir um nome a cada boneco da coleção, iniciando o seu 
percurso identitário. Constituirá um recurso para a interação social e o respeito pela diferença. 

Esta iniciativa será sequenciada pela oficina “O mundo somos todos”, com mediação por Sandra 
Rodrigues (Psicóloga/BLCS), dirigida às escolas e a todas as entidades no âmbito da inclusão. 



3. Participantes 

O concurso é aberto a toda a comunidade, cidadãos de todas as idades. Cada pessoa/entidade 
poderá concorrer com a atribuição de um nome a cada boneco. Ao participar no concurso, os 
concorrentes declaram conhecer e aceitar as normas de participação. 

 
4. Forma de participação 

Os trabalhos apresentados deverão ser constituídos pelos seguintes elementos: 
a) Escolha de um nome para cada boneco da coleção (no total de 9 nomes/bonecos); 
b) Uma memória descritiva, constituída por um pequeno texto (em duas ou três linhas) que 

descreva resumidamente a ideia desenvolvida e justifique os nomes propostos. 
 

5. Envio das propostas 
As propostas dos nomes devem ser enviadas para o email semanadainclusão@blcs.pt, até dia 11 
de novembro de 2018. 
Os nomes atribuir a cada boneco devem ser enviados em anexo a uma mensagem de correio 
eletrónico, em ficheiro WORD; com indicação de um pseudónimo; 
No corpo da mensagem o proponente deve mencionar o nome completo; Concelho/Distrito/País; um 
contacto telefónico (imprescindível). 
Cada proponente deve anexar a declaração de cedência de direitos autorais (em anexo 1), onde 
autoriza a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva a dar uso ao nome atribuído ao boneco “Amigo da 
Inclusão”.  
Os concorrentes menores de idade deverão anexar a declaração de autorização do encarregado de 
educação (anexo 2). 
O não cumprimento integral dos pontos 4. e 5. pressupõe a exclusão da proposta enviada. 
 

6. Júri do concurso 
As propostas recebidas serão avaliadas pelos elementos do júri composto por parceiros locais da 
BLCS no âmbito da inclusão, com protocolos assinados. 
 

7. Critérios de avaliação da proposta 
As propostas apresentadas serão todas contempladas pelo júri, com base nos seguintes critérios: 

- Adequação ao tema; 
- Imaginação e criatividade; 
- Originalidade. 

mailto:semanadainclus%C3%A3o@blcs.pt


Cada elemento do júri votará no nome que melhor de se adeque aos critérios atrás apresentados, 
selecionando os 9 nomes dos bonecos “Amigos da Inclusão”, mais votados. 

  

8. Prémios 

Serão atribuídos 9 prémios, um por cada nome de boneco mais votado. O prémio atribuir será uma 
réplica de cada boneco da coleção, salvo se o júri deliberar que nenhum trabalho preenche os 
requisitos mínimos. O anúncio dos vencedores e a entrega de prémios serão feitos no 1º dia da 
Semana da Inclusão INCLUIR +, a decorrer em 26 de novembro de 2018, a partir das 10h00, na 
Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva. 

 
 

9. Cronograma 

Período do concurso: 

Envio das propostas dos nomes de 1 de outubro a 11 de novembro de 2018. 

Identificação dos vencedores e convite para a cerimónia, de 19 a 23 de novembro. 

Divulgação dos vencedores do concurso no site da BLCS em 26 de novembro de 2018. 

 
10. Casos omissos 

Todos os casos omissos ou situações não previstas no presente documento serão resolvidos pelo 
Júri do Concurso. 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 1 

 

Concurso “Cria a minha identidade” 
1 de outubro a 11 de novembro 

 

 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE NORMAS E CEDÊNCIA DE DIREITOS DE AUTOR 

 

 

 

Eu, __________________________________________________________________ , portador 

do BI/CC nº_____________________, emitido  em ___  /___  /______,  pelo  arquivo  de 

identificação _____________ , válido  até ___ /___ /______, concorrente  ao concurso “Cria a 

minha identidade”, declaro por minha honra ter conhecimento e aceitar na íntegra os termos das 

Normas de Participação no concurso “Cria a minha identidade”. 

Mais declaro ceder todos os direitos de autoria do nome atribuído a cada boneco à Biblioteca 

Lúcio Craveiro da Silva, podendo esta instituição utilizá-lo para os fins que tiver por convenientes, 

dar uso ao nome atribuído ao boneco Amigo da Inclusão vencedor, resultado da votação final a 

concurso. 

 

 

Data ____ /____ /______       

 

 

Assinatura:    
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Anexo 2 

 

Concurso “Cria a minha identidade” 

1 de outubro a 11 de novembro 

 

 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE NORMAS E CEDÊNCIA DE DIREITOS DE AUTOR 

(menores de idade) 

 

 

Eu, ______________________________________________________ , portador do BI/CC nº 

____________________,  emitido  em   /   /   ,  pelo  arquivo  de identificação _____________ ,  

válido até___ /___ /_____, Encarregado  de Educação de _______________________________, 

concorrente ao concurso “Cria a minha identidade”, declaro por minha honra ter conhecimento e 

aceitar os termos das Normas de Participação no Concurso “Cria a minha identidade”, autorizando o 

meu educando a concorrer e a participar em todas as ações inerentes ao processo do concurso. 

Mais declaro ceder todos os direitos de autoria do nome atribuído a cada boneco à Biblioteca Lúcio 

Craveiro da Silva, podendo esta instituição utilizá-lo para os fins que tiver por convenientes, dar uso 

ao nome atribuído ao boneco Amigo da Inclusão vencedor, resultado da votação final a concurso. 

 

Data ___ /___ /______          

 

 

Assinatura:    
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Anexo 3 

 

 
Descrição de cada boneco da coleção 

 
Imagem de cada boneco da coleção 

 
 

Boneco 1 
 
 

Boneco representado por criança do sexo feminino, 
olhos grandes castanhos com expressão de 

felicidade, sem sobrancelhas, encontra-se de 
braços abertos; veste calças azuis, camisola 

amarela, calça sapatos com atacadores brancos e 
usa lenço verde água a cobrir a cabeça careca, 
fruto de tratamento de um cancro. 
 

 

 
 

 
Boneco 2 

 
Boneco representado por criança do sexo feminino, 

olhos verdes, grandes e delineados com lápis preto, 
encontra-se de braços abertos; veste Hijab (traje 

árabe) de cor roxa e preta, calça sapatos pretos. 

 

 

 
 

 



7 

 
Boneco 3 

 
Boneco representado por criança do sexo 
masculino, olhos pretos expressivos e sorriso 

rasgado, cabelo preto com quebras e curto, 
encontra-se de braços abertos; veste camisola 

castanho caramelo debruada a bege, usa calças 
azuis, calça sapatos pretos e castanho caramelo, 
com atacadores. Nasceu com Síndrome de Down. 
 

 

 
 

 
Boneco 4 

 
Boneco representado por criança do sexo 
masculino, olhos verdes expressivos e sorriso 
rasgado, cabelo preto muito curto. Veste camisola 

cor castanho caramelo com a letra “E” em amarelo 
estampada, usa calças pretas, calça sapatos 

castanho caramelo, com atacadores. É surdo, 
encontra-se em comunicação verbal; usa também a 
LGP – Linguagem Gestual Portuguesa; transporta 

aparelho auditivo. 
  

 

 
 

 
Boneco 5 

 
Boneco representado por criança do sexo feminino, 
usa óculos pretos, sorriso expressivo, rosto com 

sardas, cabelo loiro e comprido, preso com dois 
totós com laços cor-de-laranja. Veste camisola cor 
branca com bolinhas cor-de-laranja, usa calças azul 

claro, calça sapatos bailarina cor-de-laranja. É cega 
e encontra-se a ser guiada por um cão guia de pelo 

castanho caramelo. 
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Boneco 6 

 
Boneco representado por criança do sexo feminino, 
mulata, usa óculos pretos, sorriso expressivo, 

cabelo preto comprido encaracolado, preso no seu 
lado esquerdo com um gancho com laço azul 

esverdeado. Veste vestido azul esverdeado pelo 
joelho, com cinto de laço cinzento, calça sapatos 
cinzentos com atacadores brancos. Tem visão 

muito reduzida e faz-se acompanhar pela sua 
bengala branca para sua orientação e mobilidade. 

 

 

 
Boneco 7 

 
Boneco representado por criança do sexo 
masculino, olhos grandes azuis com expressão de 
vivacidade, usa óculos azuis-escuros de massa. 

Tem sorriso expressivo, cabelo preto muito curto; 
veste blazer cor branca sobre camisola bege que 

combinam com calça castanha, calça sapatilhas 
brancas com fecho de velcro castanho. Encontra-se 
sentado na sua cadeira de rodas branca e preta 

que usa no seu dia-a-dia.  

 

 

 
Boneco 8 

 
Boneco representado por criança do sexo 

masculino, negra, olhos grandes, castanhos com 
expressão de curiosidade, sorriso expressivo, 
cabelo preto cacheado muito curto; veste 

jardineiras curtas azuis claro sobre t-shirt branca, 
calça sapato preto com atacador branco. Não tem a 
perna direita; usa canadianas de cor branca para a 

sua mobilidade. 
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Boneco 9 

 
Boneco representado por criança do sexo feminino, 
oriental, olhos pequenos rasgados com expressão 

de sorriso no olhar, rosto com sardas, cabelo 
castanho com risco ao centro e preso do seu lado 

direito com um gancho laço cor-de-rosa; veste 
jardineiras curtas cor-de-rosa que apertam com 
botões em forma de rosa sobre camisola branca 

com bolinhas rosa suave, calça sapato raso cor-de-
rosa. Usa andarilho de cor branca para facilitar a 

sua mobilidade. 
 

 

 

 

 

 

 


