
CONCURSO DE DESENHO INFANTIL -  “DESENHAR PARA PROTEGER” 

No âmbito das comemorações, a 20 de novembro, da Convenção dos Direitos da Criança, com 

vista à construção de uma infância feliz, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Nelas 

(CPCJ) promoveu um Concurso de Desenho Infantil, com a finalidade de se ilustrar um desdobrável 

informativo,  destinado a sensibilizar e promover o conhecimento da Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens, junto das crianças, dos jovens e da comunidade, envolvendo, para tal, todas as 

crianças, num projeto que visa a sua proteção.  

Subordinado ao tema “DESENHAR PARA PROTEGER” e porque AS CRIANÇAS TÊM DIREITOS, 

foi lançado o repto a todos os alunos do 1º Ciclo do concelho,  apelando-se  à reflexão acerca da 

temática, bem como à expressão  artística  dos mesmos, enquanto contributo assinalável para  

fomentar  o  interesse  por  crescer,  aprender, descobrir,  divertir-   -se,  sonhar  e  relacionar-se  

positivamente  com  o  mundo  que  nos  rodeia. 

Neste propósito e para divulgação  junto da comunidade, vimos expor os desenhos premiados pelo 

júri, constituído por dois professores, designados pelos Agrupamentos de Escolas de Nelas e de 

Canas Senhorim, e pela Presidente da CPCJ. 

Esta Comissão agradece, muito reconhecida,  a participação de TODAS as crianças, bem como de 

todos os(as) professores(as), que se empenharam e responderam ao desafio, demonstrando nos 

trabalhos realizados enorme criatividade, mérito artístico e a grandeza do imaginário infantil, que aqui 

queremos realçar e valorizar. 

Segue-se a listagem da Crianças Premiadas: 

1º Prémio – Marta Monteiro Figueiredo – Escola Básica de Canas de Senhorim (Fojo) 

2º Prémio – Briana Micaela Coutinho Santos – 3º Ano – Escola Básica de Nelas 

3º Prémio – Ana Rita Pinto Campos – 3.º Ano  -  Escola Básica de Vale de Madeiros 

4º Prémio – Filipe Teixeira – 3º Ano – Escola Básica de Aguieira 

5º Prémio – Rafael Marques – 4º Ano - Escola João de Deus – Urgeiriça – Canas   de Senhorim 

 

6º ao 10º (Certificado de Mérito) 

- Bernardo Santos - 4º Ano – Escola Básica de Aguieira 

- José Guilherme Brito - 4º Ano – Escola Básica de Aguieira 

- Lara Matilde Lopes - 3º ano - Escola Básica de Nelas 

- Luana Machado Gomes - 3º Ano  -  Escola Básica de  Vale de Madeiros 

- Maria João Mendes - 1º Ano - Escola Básica de  Canas de Senhorim (Feira) 

 

Muito obrigada a todas e a todos por colaborarem, contribuindo assim para se promoverem os 

Direitos das Crianças, bem como a sua proteção, um desígnio que a todos(as) incumbe ! Bem Hajam! 

 

Maria do Carmo Dinis 

(Presidente da CPCJ de Nelas) 


