REGULAMENTO para o concurso

“Vermelho…não é só a cor do Natal”
A SIDA, doença pandémica identificada pela primeira vez há mais de 40 anos, continua sem ter cura, tendo já
matado 34,7 milhões de pessoas desde o primeiro diagnóstico. O VIH (Vírus da Imunodeficiência Humana), causador
desta doença, infeta 1,7 milhões de pessoas todos os anos, causando cerca de 690 mil mortes.
Apesar de não haver cura para esta doença, já existem tratamentos que podem adiar o aparecimento dos sintomas.
Com os medicamentos hoje existentes, uma pessoa infetada com VIH, e que esteja em tratamento, tem uma carga
vírica indetetável e uma esperança média de vida muito superior à que existia há 40 anos.
Contudo, estes tratamentos não chegam a todas as pessoas infetadas, e, tal como no caso da COVID, as desigualdades
significam que aqueles que são menos capazes de defender os seus direitos são, ainda, os que mais sofrem pela falta
de tratamento. Em 2020, das 37,6 milhões de pessoas infetadas com VIH no mundo, 10,2 milhões não tiveram acesso
aos tratamentos necessários.
A 1 de Dezembro comemora-se o Dia Mundial de Luta Contra a Sida.
A comemoração deste dia, além de alertar para a necessidade de prevenção e de precaução contra o vírus da SIDA,
pretende chamar a atenção para as pessoas que ficam para trás no acesso aos tratamentos, alertar para o estigma e
para o preconceito que ainda existem e dificultam o acesso aos serviços sociais e de saúde e, ainda, ajudar as pessoas
mais vulneráveis e marginalizadas a lutar pelos seus direitos.
Acabar com a epidemia da SIDA até 2030, compromisso assumido nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
exige um esforço de colaboração contínuo.
O nosso papel individual, apesar de poder parecer um grão de areia, é fundamental. Com o envolvimento de todos
podemos começar por mudar a forma como pensamos sobre estas questões, como apoiamos os que têm mais
dificuldades e como mostramos a nossa solidariedade para com os que estão infetados.

A atividade “Vermelho…não é só a cor do Natal” integra o projeto da Educação para a Saúde do Agrupamento, no
âmbito da comemoração do Dia Mundial de Luta Contra a Sida.
Este ano, e porque é dezembro, propomos a realização de um concurso de Decorações de Natal, que associe os
valores e o espírito do Natal à luta contra a discriminação e o preconceito em relação a quem está infetado e vive
com o VIH/SIDA e à luta contra as desigualdades no acesso aos tratamentos.
Partindo de um hábito tradicional desta quadra festiva, a decoração dos nossos espaços, desafiamos as turmas, os
professores, os técnicos e assistentes operacionais do Agrupamento a criar decorações de Natal onde um dos
elementos usados seja o Laço Vermelho, símbolo da solidariedade e comprometimento na Luta contra a SIDA.
As decorações apresentadas irão ser submetidas à apreciação de um júri que selecionará e atribuirá um prémio aos
melhores trabalhos.

TEMA
Construção de decorações de Natal, utilizando, como um dos elementos, o Laço Vermelho.

OBJETIVOS
Desenvolver a cultura científica relativa ao VIH/SIDA, tornando os alunos mais capazes de compreender e
tomar decisões no que respeita à sua prevenção.
Refletir sobre as formas de discriminação e o preconceito associados ao VIH/SIDA.
Contribuir para a construção da cidadania promovendo o debate em torno de valores como o respeito por si próprio
e pelo outro, a não discriminação e a solidariedade.
Estimular a criatividade, excelência e exigência, manifestando sensibilidade e solidariedade para com os outros.
Aproveitar saberes e recursos para enriquecer o conhecimento individual.
Motivar a comunidade para o envolvimento e participação em projetos extracurriculares.

PÚBLICO-ALVO
A atividade destina-se a toda a comunidade escolar do Agrupamento Soares Basto (alunos, pessoal docente e
não docente), pretendendo o envolvimento e a representação de todas as turmas e de todos os grupos.

OBJETO
Os participantes poderão participar no concurso individualmente ou em grupo, sendo este último formado pela
própria turma ou por grupos de alunos da turma. Sendo assim, cada turma pode participar no concurso com uma ou
mais decorações de Natal.
Os trabalhos podem apresentar a forma de qualquer um dos diferentes elementos decorativos habitualmente
utilizados no Natal: árvore, coroa, grinalda, centro de mesa,…, desde que a sua dimensão permita que sejam
colocados sobre uma mesa.
Podem ser utilizados no projeto diferentes tipos de materiais e elementos decorativos. Obrigatoriamente, um dos
elementos apresentados deve ser o Laço Vermelho alusivo à Luta contra a SIDA, que deve ter um papel de destaque.

CALENDARIZAÇÃO
Os trabalhos deverão ser entregues na Biblioteca Madalena Sotto até ao dia 29 de novembro, e deverão estar
devidamente identificados (nome, ano e turma, no caso de se tratar de trabalhos de alunos; nome e cargo, no caso de
se tratar de outro elemento da comunidade escolar).
A apresentação dos trabalhos à comunidade educativa será realizada a partir do dia 2 de dezembro, podendo os
trabalhos ser apreciados presencialmente ou através de um vídeo de divulgação, a colocar na página e no facebook
do Agrupamento. Os trabalhos ficarão expostos na escola até ao dia 17 de dezembro.

AVALIAÇÃO
Os trabalhos serão avaliados por um Júri composto por 5 elementos (Associação de Estudantes;
Associação de Pais e Encarregados de Educação; Pessoal não Docente; Equipa PES; CAP).
Os trabalhos apresentados a concurso serão avaliados perante os seguintes critérios:
a) Originalidade e Criatividade;
b) Harmonia estética do conjunto;
c) Cores e Materiais utilizados;
d) Adequação ao Tema;
e) Visibilidade / destaque do laço alusivo à SIDA.
Cada critério será avaliado, por cada um dos elementos que compõe o Júri, com uma pontuação de zero (0) a dez (10)
pontos, sendo vencedor o que tiver maior pontuação total.
Em caso de empate, prevalecerá a pontuação mais alta no critério de “Originalidade e Criatividade”.
O Júri reserva-se o direito de desclassificar todos os trabalhos que não cumpram os objetivos e critérios definidos e
que sejam considerados de mau gosto.
O Júri atribuirá um prémio aos três melhores trabalhos apresentados.

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados serão divulgados no dia 9 de dezembro, na Biblioteca Escolar Madalena Sotto e na página da
escola.

PRÉMIOS
Os três melhores trabalhos selecionados receberão um prémio a definir pela equipa do Projeto “Par a Par
com a Saúde”.
A todos os participantes será entregue um diploma de participação.

Qualquer questão resultante de omissões ou dúvidas de interpretação do presente regulamento será resolvida pela
equipa do projeto “Par a Par com a Saúde” e pelos membros do Júri.

Oliveira de Azeméis, 28 de outubro de 2021
A equipa dinamizadora
(Anabela Silva, Elsa Castro, Célia Mateus, Cláudia Costa, Filomena Machado, Joana Martins,
Jorge Rosa, Margarida Silva, Paula Girão, Zelinda Ramalho)

