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Concurso “JMJ - Acolher com Arte" 
 

 
I.Introdução 

 
No âmbito das Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) de 2023, que irão decorrer em Lisboa, de 1 a 6 
de agosto do corrente ano, e convocadas pelo Papa Francisco, contará com a participação de milhares 
de jovens de todo o mundo, e por isso, o Agrupamento de Escolas de S. Bento acolherá no dia 24 de 
fevereiro de 2023 os símbolos da JMJ. Será um acontecimento com projeção mundial, onde à imagem 
do que aconteceu em edições anteriores, a JMJ será uma escola de paz, de fraternidade universal, de 
diálogo e diálogo inter religioso, respeito pela fé e credo individuais, num ambiente alicerçado na 
esperança, criatividade e alegria de todos os jovens. De salientar, que em Portugal as JMJ contam com 
o apoio institucional da Conferência Episcopal Portuguesa e de Suas Excelências o Senhor Presidente 
da República, o Senhor Presidente da Assembleia da República, o Senhor Primeiro Ministro e o Senhor 
Ministro da Educação. 
 
O Agrupamento de Escolas de S. Bento, Vizela (aeSB), juntando-se ao repto do Papa Francisco, e aos 
desafios do Comité Organizador Diocesano (COD), quer desafiar a comunidade educativa a conhecer 
a  JMJ e incentivar a participação neste evento mundial. Por isso, e no âmbito da receção dos símbolos 
da JMJ, o grupo disciplinar de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC), realiza o concurso “JMJ - 
Acolher com Arte”. 
 

 

 
II. Enquadramento e objetivos 

 
O presente concurso tem como objetivos os seguintes: 

1. Dar a conhecer os símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude de 2023; 
2. Estimular a imaginação e a capacidade criativa; 
3. Desenvolver a sensibilidade estética e cultural; 
4. Promover os valores universais associados à JMJ (fé, esperança e caridade). 

 

 

III. Destinatários 
 
A participação no concurso está aberta a todos os alunos da escola sede do aeSB, que queiram 
participar.  
Os participantes/alunos estarão divididos nos seguintes escalões: 

1. Escalão 1 > alunos do 2.º Ciclo 
2. Escalão 2 > alunos do 3.º Ciclo 
3. Escalão 3 > alunos do Ensino Secundário 

 

IV. Conteúdo e apresentação 
 
O trabalho dos alunos sujeitos a concurso devem conter as seguintes características: 

1. Ser um trabalho original; 
2. Estar relacionado com a temática estipulada para o referido escalão: 

2.1 Escalão 1 > A Caridade 
2.2 Escalão 2 > A Fé 
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2.3 Escalão 3 > A Esperança 
3. Cada trabalho deve ser acompanhado de uma síntese descritiva; 
4. Cada aluno participante só pode concorrer apenas com um trabalho; 
5. O trabalho deverá ser apresentado em formato A3 (papel cavalinho) e poderá apresentar as 
seguintes técnicas cumulativa ou alternativamente (técnica mista): 

5.1 Desenho; 
5.2 Pintura; 
5.3 Colagens e/ou recortes de: imagens; fotografias; tecidos; cartolinas; materiais não 
volumosos ou quebradiços). 

 

V. Prazo de entrega e identificação do trabalho 
 
O trabalho deverá ser entregue na Biblioteca Escolar até ao prazo limite de 23 de fevereiro (13H00). 
Deverá constar no verso do trabalho o nome do participante/aluno, o ano e turma. 
 

VI. Composição do Júri 
 
O Júri será composto pelos seguintes elementos: 

1. Um elemento da Direção Pedagógica (com voto de qualidade em caso de empate); 
2. Um elemento do Grupo Disciplinar de Educação Moral e Religiosa Católica; 
3. Um elemento do Departamento de Ciências Sociais e Humanas; 
4. Um elemento do Departamento de Expressões. 

 
O Júri selecionará o trabalho vencedor em cada escalão para posterior entrega dos prémios, tendo em 
conta os critérios supracitados, em que todas as decisões do Júri serão soberanas, não sendo, por isso, 
passíveis de recurso e/ou reclamação. Além disso, a resolução de situações omissas no presente 
regulamento é da responsabilidade do Grupo disciplinar de Educação Moral e Religiosa Católica. 
 

VI. Prémios e divulgação 
 
Os trabalhos vencedores serão revelados no dia 24 de fevereiro pelas 10H30 aquando da passagem 
dos símbolos da JMJ pelo aeSB. Os prémios a atribuir serão livros com dedicatórias de personalidades 
como D. José Cordeiro, Arcebispo de Braga, entre outras. 
Os trabalhos vencedores de cada escalão serão expostos junto à Biblioteca Escolar, assim como todos 
os trabalhos dos alunos que se submeteram a concurso. 
 

 


