X Concurso de Espantalhos - Quinta Pedagógica dos Olivais

REGULAMENTO
Apresentação
Os espantalhos fazem parte do nosso imaginário rural. A sua presença é de tal forma forte, que
existem marcos no calendário que visam precisamente celebrar a sua existência e, de uma forma
algo pagã, ritos de fecundidade e produtividade agrícola.
Continuando a apostar no sucesso obtido em anos letivos passados, a Quinta Pedagógica dos
Olivais levará a efeito em 2017, o X Concurso de Espantalhos, entre 03 de janeiro e 20 de março.
Alunos e professores são convidados a criar espantalhos que representem as várias regiões do país,
desde o Minho ao Algarve, através dos seus trajes típicos.
Os espantalhos a concurso ficarão expostos durante o ano agrícola, fazendo parte integrante da
Quinta.

Tema: “Trajes Típicos de Portugal”

Objetivos:
• Diversificar a oferta do Programa Escola, anualmente elaborado pela Quinta Pedagógica dos
Olivais;
• Promover a Quinta Pedagógica dos Olivais como recurso e reforço educativo, junto dos
estabelecimentos de ensino;
• Fomentar o desenvolvimento de projetos multidisciplinares para a conceção e construção de um
espantalho;
• Reinventar a figura do espantalho tradicional como recurso útil nas práticas agrícolas.

Destinatários:
Jardim-de-infância
1º Ciclo do Ensino Básico
2º Ciclo do Ensino Básico
Ensino Especial

Duração:
De 03 de janeiro a 20 de março de 2017

Inscrição:
A partir de 03 de janeiro, por e-mail, telefone ou presencial.
A inscrição pressupõe o levantamento de uma cruzeta por cada espantalho a construir (é
fundamental que as cruzetas utilizadas sejam as fornecidas pela Quinta), que servirá de suporte a
todos os espantalhos a concurso.

Critérios de participação:


Cada espantalho apresentado a concurso deve ser acompanhado de uma memória descritiva
(com limite de 5 páginas A4, descrição, maquetas, desenhos, planos, lista de materiais usados,
fotografias do processo de construção, etc.) As memórias descritivas e os respectivos materiais
poderão vir a constituir uma exposição no Celeiro da Quinta.





As cruzetas fornecidas pela Quinta Pedagógica servirão de suporte a cada um dos espantalhos,
devendo estes ser construídos deixando cerca de 30/40cm de cruzeta livres, para que se possa
enterrar a extremidade.
Cada espantalho deverá ter uma altura máxima de 2m e largura máxima de 1,5m.
Materiais a utilizar: cruzeta fornecida pela Quinta, palha, roupas usadas e outros materiais
reciclados resistentes à chuva (recomenda-se a não utilização de papel, cartão e outros
materiais deterioráveis); sempre que possível deverão ser incluídas peças móveis e articuladas,
para imprimir movimento, o que torna os espantalhos mais eficazes na sua função de afugentar
as aves, e mais apelativos para o público.

Depois de entregues, os espantalhos passarão a ser pertença da Quinta Pedagógica dos Olivais,
onde permanecerão expostos nos espaços verdes até à Queima dos Espantalhos, a realizar no dia
31 de outubro de 2017.

Data e local de entrega dos espantalhos:
20 de março de 2017
Quinta Pedagógica dos Olivais
Rua Cidade de Lobito, Olivais Sul
1800-088 Lisboa
Tel.: 21 855 09 30
Fax: 21 855 09 48

Avaliação:
De 21 de março a 9 de abril de 2017 – a avaliação será feita pelo público, por votação secreta, na
Receção da Quinta Pedagógica dos Olivais.

Divulgação dos resultados:
10 de abril de 2017 – Site e página de Facebook da Quinta e cartaz num dos painéis existentes à
entrada da Quinta.

