Esta é a nossa Árvore ... qual é a tua?
Dia Mundial da Floresta/Árvore – 21 de Março 2021

REGULAMENTO

1. O desafio é dirigido a todos/as os/as alunos/as abrangidos pelo Agrupamento de
Escolas de Gouveia, entre o pré-escolar e o 12º ano de escolaridade;
2. O desafio “Esta é a nossa Árvore ... qual é a tua?” entra em vigor no dia 1 de
Março de 2021 e termina no dia 16 de Março de 2021;
3. Os trabalhos são submetidos via formulário de participação online https://forms.gle/6dvJbB1M1FtLGj2WA , com base numa fotografia ou
digitalização dos trabalhos, em formato JPEG ou PNG com uma resolução mínima
de 1500 pixéis e tamanho inferior a 10Mb. Neste formulário de participação online
deverão ser colocados as informações sobre o Artista – Nome, Idade, Género,
Ano de Escolaridade e Freguesia de Residência;
Devido à situação pandémica que vivemos a modalidade de participação e
entrega dos trabalhos terá que ser 100% digital. Por conseguinte, qualquer
questão, dificuldade ou dúvida sobre a entrega dos trabalhos não hesite em
contatar – 238490210 ou ambiente@cm-gouveia.pt . Contudo, e de forma a
ilustrar o processo de participação, na página 2-5, deste regulamento pode
encontrar um passo por passo de como usar o formulário de participação online.
4. Apenas é recolhido o máximo de um trabalho por artista, com:
a. Identificação do nome do trabalho, do primeiro e último nome do artista,
ano atual de escolaridade;
b. Um pequeno texto complementar e de teor obrigatório (máximo de 500
caracteres) que possa ajudar a identificar a espécie de árvore
representada, como por exemplo:
i. As suas características físicas;
ii. Tipo de fruto;
iii. A importância da espécie no ecossistema;
iv. A localização (caso seja conhecida);
v. Fonte de inspiração;
vi. Técnica(s) utilizada(s);
vii. Justificação da escolha/ligação do artística à árvore;
Importante: Tanto o desenho como o texto devem estar devidamente identificados
com os dados do artista.
5. A título opcional, seja captada uma foto do artista junto à árvore real, caso seja
possível, ou acompanhada do desenho ou ilustração e o artista, com a devida
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autorização do Encarregado de Educação, pretenda adicionar este registo
complementar;
6. Todos os trabalhos recolhidos irão integrar uma exposição online a publicar no
dia 21 de Março, nas redes sociais e site da Câmara Municipal de Gouveia, assim
como a sua divulgação, partilha e alojamento nos canais habituais, redes sociais
e site, dos nossos parceiros GO Romaria e GAF – Grupo Aprender em Festa.
7. Todos os trabalhos recolhidos irão integrar uma exposição física, a ser
desenvolvida tanto pela Câmara Municipal de Gouveia assim como o parceiro GO
Romaria em datas diferentes, a inaugurar quando o contexto pandémico o
permitir, com moldes, estrutura e divulgação a definir.

Guia de participação através do formulário
1. Ao clicar no LINK acima será redirecionado para a seguinte página. Após a leitura
atenta do texto introdutório deverá clicar no botão seguinte.

2

Esta é a nossa Árvore ... qual é a tua?
Dia Mundial da Floresta/Árvore – 21 de Março 2021

2. De seguida será apresentada uma página que tem como finalidade a recolha dos
dados do Artista. Deverá preencher os dados da seguinte forma:

3. Após clicar no botão seguinte, é redirecionado para a página “Informação sobre
o Trabalho” com o seguinte formato.
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4. Ao clicar “Adicionar ficheiro” irá aparecer a seguinte janela.

5. Arrasta ou seleciona o ficheiro de interesse e clica no botão azul carregar.
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6. Após adicionar o desenho, basta escrever o texto na seção “Texto
Complementar” ou copiar de um ficheiro word ou pdf. Opcionalmente, pode incluir
uma foto do Artista.

7. Após concluir estes passos, basta clicar em submeter ☺
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