
 
 

CONCURSO NO ÂMBITO DA EDIÇÃO DA PUBLICAÇÃO 

O QUE É A UNESCO PARA CRIANÇAS 

 

Regulamento para o envio de frases sobre “O que é a UNESCO” 

 

Enquadramento 

A Comissão Nacional da UNESCO, no âmbito da Rede das Escolas Associadas da UNESCO, encontra-se a 

dinamizar o concurso de frases na publicação “O que é a UNESCO para crianças”, que será editada em 

2022. 

Tendo em vista a participação neste concurso, os participantes deverão realizar uma atividade de pesquisa 

sobre a UNESCO: a sua história, as suas finalidades e objetivos, os seus valores, os principais temas de 

abordagem e os projetos que promove.  

Requisitos do concurso 

O trabalho deve: 

• ser individual, ser apresentado com a identificação da escola, do aluno, indicando a sua idade, e o 

professor responsável; 

• apresentar uma frase (até 50 palavras) inspirada no tema “O que é a UNESCO?” 

•  dar expressividade aos ideais da UNESCO; 

• ser original e criativo. 

Partindo de uma pesquisa sobre o tema, os alunos poderão optar por redigir: 

➢ uma frase / aforismo; 

➢ um slogan; 

➢ versos com ou sem rima; 

➢ recursos expressivos: metáforas, comparações, ironias, repetições e outros; 

➢ perguntas-chave; 

Os textos devem ser entregues na Biblioteca Escolar em mão ou por email - biblioteca@esqm.pt 

Calendário 

O prazo de entrega dos trabalhos termina no dia 19 de novembro de 2021. 

Júri 

O júri é constituído por três professores da ESQM. 

Critérios de avaliação 

• Contextualização do tema;  

• Originalidade e criatividade no tratamento do tema proposto; 

• A decisão do júri é irrevogável, não havendo lugar a qualquer tipo de recurso ou reclamação. 

Trabalho selecionado 

mailto:biblioteca@esqm.pt


 
• As três melhores frases receberão um prémio atribuído pelo Biblioteca Escolar da ESQM. 

• As frases selecionadas poderão integrar a publicação “O que é a UNESCO para crianças”; 

      

Divulgação 

As frases dos alunos selecionados serão divulgadas no site da ESQM e da Comissão Nacional da 

UNESCO. 

Disposições finais 

       As situações não previstas pelo presente regulamento serão analisadas pelo júri. 

 

 

Recursos 

1- Sobre a UNESCO - A UNESCO - Comissão Nacional da UNESCO (mne.gov.pt) 

2- História - Sobre a UNESCO - A UNESCO - Comissão Nacional da UNESCO 

(mne.gov.pt) 

3- Proteger o nosso património e promover a criatividade - Temas - Comissão 

Nacional da UNESCO (mne.gov.pt) 

4- Escolas Associadas da UNESCO - Manual Prático (4.ª Edição - 2018) by Comissão 

Nacional da UNESCO - issuu 

5- Publicações Comissão Nacional da UNESCO - Publicações - Recursos - Comissão 

Nacional da UNESCO (mne.gov.pt) 

Oeiras 13 de Outubro de 2021 

Fernando Rolo (Escola-UNESCO) | Olga Afonso (BE/CRE) 
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