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Concurso “Quem consegue florir melhor?” 

 
 

Regulamento 
 
1. O Centro de Biologia Funcional de Plantas (pólo do BioISI) da Escola de 
Ciências da Universidade do Minho lança o concurso de desenho “Quem 
consegue florir melhor?”, em que podem participar todas as crianças a 
frequentar o ensino pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico no concelho de 
Braga.  
 
2. O concurso está dividido em duas categorias: pré-escolar e 1º ciclo. 
 
3. O concurso consiste em fazer um desenho/trabalho (numa folha A4), com 
liberdade de técnicas e recursos, que ilustre toda a beleza, diversidade e magia 
das flores. 
 
4. São aceites participações individuais ou em grupo (máximo 3 elementos). 
 
5. Cada concorrente (individual ou grupo) só se pode candidatar com um único 
desenho. 
 
6. O concurso termina a 30 de abril de 2021. Participações enviadas após essa 
data não serão consideradas. 
 
7. Os trabalhos serão avaliados por um júri composto por cinco cientistas 
associados ao Centro de Biologia Funcional de Plantas.  
 
8. Todos os alunos participantes serão presenteados com plantas, gentilmente 
oferecidas pelo Pelouro do Ambiente do Município de Braga, para a 
sensibilização da população estudantil para a importância das plantas na 
agricultura, horticultura, silvicultura, produção de bens não-alimentares e no 
equilíbrio do ecossistema urbano. O local de entrega das plantas será combinado 
posteriormente. 
 
9. Aos melhores desenhos selecionados pelo júri, em cada categoria, será ainda 
oferecida uma caixa de Petri com sementes em germinação para observarem o 
crescimento das plantas, tal como é feito nas experiências que fazemos no nosso 
laboratório. 
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10. Os vencedores serão contactados até ao Dia do Fascínio das Plantas  
(18 de maio). 
 
11. Todos os desenhos recebidos serão incluídos numa exposição virtual, que 
será divulgada no Dia do Fascínio das Plantas, no dia 18 de maio de 2021, 
em https://www.ecum.uminho.pt/pt/Sociedade/Paginas/Dia-Internacional-do-
Fascinio-das-Plantas-2021.aspx  
 
12. Os trabalhos deverão ser entregues em envelope fechado (A4), 
acompanhados obrigatoriamente dos seguintes elementos: categoria  / nome 
do(s) participante(s) / idade(s) / Escola / nome, telefone e e-mail do 
professor  /  nome, telefone e e-mail do(s) encarregado(s) de educação. 
 
13. O envelope poderá ser entregue presencialmente na Escola de Ciências da 
Universidade do Minho, ou enviado por correio para a seguinte morada: 
 
Universidade do Minho 
Escola de Ciências 
Concurso "Quem consegue florir melhor?” 
A/c Ana Carvalho 
Edifício 6, 3º piso 
Campus de Gualtar 
4710-057 Braga 
 
Contacto para o esclarecimento de dúvidas: 
sec@ecum.uminho.pt 
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