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O Município de Machico – Museu da Baleia da Madeira (MBM), dando continuidade ao 

trabalho desenvolvido em anos anteriores, desafia a comunidade educativa para o projeto 

“Vou marAr-te a cabeça”. 

A maior parte dos seres humanos nunca viu uma baleia no seu habitat. Porém a sua 

imagem está na mente das pessoas, gravada pelos mitos criados e pelas histórias 

narradas. A baleia é, sem dúvida, uma criatura misteriosa que habita tanto nas 

profundezas dos mares quanto na imaginação das pessoas. 

Neste âmbito, o desafio educativo do ano letivo 2015/2016 pretende divulgar o 

enigmático mundo dos cetáceos. Mergulhe de cabeça neste desafio! 
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1ª Cláusula 

APRESENTAÇÃO 

1 - O desafio “Vou marAr-te a cabeça” é uma iniciativa promovida pelo Município de 

Machico - Museu da Baleia da Madeira (MBM). O presente regulamento define os 

objetivos e as regras a que obedece. 

 

 

2ª Cláusula 

FINALIDADE 

1 - O concurso tem como finalidades: 

a) Incutir o conhecimento científico sobre os cetáceos como ponte para o debate de 

problemáticas atuais. Neste âmbito, os participantes terão acesso gratuito às salas 

de exposição, para a realização de uma visita de estudo, para recolha de informação;  

b) Incentivar a colaboração entre a comunidade educativa e o MBM;  

c) Promover a criatividade dos alunos tendo como temática central os cetáceos. 

 

 

3ª Cláusula 

ATIVIDADE A DESENVOLVER 

1 – A participação no concurso implica a realização de uma ilustração sobre um banco de 

jardim em fibra de vidro, com o formato de uma cabeça de uma baleia (Figura 1) 

fornecido pelo MBM; 

2 – A temática da ilustração deve incidir na forma como as baleias veem o mundo, 

quando vêm à superfície; 

 

As baleias veem o mundo de uma forma que eu nem sequer imaginava! 
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3 – O modelo deve ser ilustrado tendo em conta que ficará exposto e fixado ao chão na 

vertical, como a orientação do modelo da figura 1; 

4 – Não é permitida a modificação da estrutura do modelo entregue; 

5 – A técnica utilizada terá de ser pintura. Aconselha-se a utilização de tintas acrílicas 

para exterior; 

6 – O trabalho deverá ter título não sendo necessário a apresentação de uma memória 

descritiva; 

7 – O trabalho deve ser planeado de modo a pintar, na zona indicada pelo MBM, um 

retângulo com as seguintes dimensões e indicações: 

 

 

 

 

   

 

 

 

Figura 1 – Modelo em fibra de vidro com o 
formato de cabeça de baleia e banco de jardim. 
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4ª Cláusula 

DESTINATÁRIOS 

1 - O concurso é dirigido a toda a comunidade educativa da Região Autónoma da 

Madeira; 

2 – Cada grupo participante deverá ter no mínimo 5 alunos/utentes e no máximo 25 

alunos/utentes; 

3 – Cada grupo deverá ter um professor responsável. 

 

 

5ª Cláusula 

INSCRIÇÃO 

1 - A inscrição no concurso decorre online através do preenchimento do formulário 

disponível em:  

https://docs.google.com/forms/d/1ygsrNaOlaw1rU6KlolCwV-

7siKoklFDI4DbTbWTxQ4g/viewform?c=0&w=1 

 

2 - O prazo de inscrição termina a 30 de Outubro de 2015; 

3 – A selecção dos participantes é feita por ordem de inscrição. 

4 – A inscrição implica que o professor responsável:  

a) Se comprometa com a ilustração do banco de jardim; 

b) Realize as devidas diligências para permitir que os alunos participantes realizem 

uma visita de estudo ao MBM. A visita de estudo deve-se realizar, preferencialmente, 

no decorrer do 1º período escolar; 

c) Mantenha contacto com o MBM no sentido de possibilitar a realização na escola, de 

uma sessão de acompanhamento do trabalho em desenvolvimento. Esta sessão pode 

ser associada a uma palestra, a realizar pelo MBM, para o grupo envolvido no projeto 

e, em caso de interesse, para outros grupos/turmas interessados.  
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6ª Cláusula 

ENTREGA DOS TRABALHOS 

1 – A ilustração dos bancos de jardim deverá estar concluída até 29 de Abril, data após a 

qual o MBM procederá à recolha dos trabalhos desenvolvidos. 

 

 

7ª Cláusula 

Prémios 

1 – Será premiado o trabalho que melhor reúna os seguintes critérios: originalidade e 

criatividade, domínio técnico, consistência, capacidade de leitura e de sugestão do tema; 

Júri: 

Mariana Ribeiro – Artista Plástica 

Rita Ferreira – Bióloga Marinha  

 

2 – Ao trabalho vencedor será atribuído um Kit Surpresa; 

 

 

8ª Cláusula 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

1 - A participação no concurso implica que os participantes:  

a) aceitem as cláusulas do concurso; e b) cedam os direitos de imagem/publicidade ao 

MBM bem como os direitos de propriedade relativos aos trabalhos entregues; 

2 - Cada concorrente será responsável pela originalidade do trabalho apresentado. Em 

caso de plágio o trabalho será excluído do concurso;  

3 – A recolha do modelo ocorrerá após o dia 1 de maio e o MBM organizará uma 

exposição pública dos trabalhos elaborados; 

4 – A entrega de prémios ocorrerá a 27 de maio de 2016.  
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9ª Cláusula 

RESPONSABILIDADE E CASOS OMISSOS 

1 - A organização, acompanhamento e divulgação do concurso compete ao Município de 

Machico - Museu da Baleia da Madeira;  

2 - As dúvidas e omissões do presente regulamento serão analisadas pela direcção do 

MBM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este desafio teve o apoio de: 

mailto:geral@museudabaleia.org
http://www.museudabaleia.org/

