
 

 

 
20ª SEMANA “ O BICHINHO da MÚSICA “ 

 
 

REGULAMENTO ANO LETIVO 2017/2018 
 
 

Concurso de um DESENHO 
 

1- Apenas podem apresentar trabalhos a concurso os alunos das classes de Pré-Iniciação e    
Iniciação do Conservatório de Música de Vila do Conde. 

2- Cada aluno apenas pode apresentar um trabalho a concurso. 
3- Os trabalhos alusivos ao tema “ Bichinho da Música ” deverão ser apresentados em formato 

papel A4 e figurarem no mesmo as palavras “BICHINHO da MÚSICA 2018”.  
4- Podem ser utilizados quaisquer materiais, lápis de cor, marcadores, lápis de cera, entre       

outros e os trabalhos devem obrigatoriamente estar identificados no canto inferior direito 
com o nome do aluno e ano respetivo. 

5- Serão escolhidos 10 trabalhos que figurarão nos cartazes dos eventos realizados durante a 
semana quer nas escolas selecionadas pela Câmara Municipal e Conservatório bem como 
no cartaz do concerto de encerramento, sendo esta escolha determinada por votação        
realizada entre o corpo docente e não docente do Conservatório.  

6- Serão escolhidos 2 trabalhos por cada ano (pré-iniciação, 1º, 2º, 3º e 4º anos).  
7- O prazo para entrega dos trabalhos é as 19 horas do dia 29 de janeiro, impreterivelmente. 

Depois desta data não serão aceites mais trabalhos. 
8- É permitida a ajuda e participação dos encarregados de educação na elaboração dos traba-

lhos. 
 
 
    Construção de um “BICHINHO” (facultativo) 
 
 

1- Apenas podem apresentar trabalhos os alunos das classes de Pré Iniciação e Iniciação do 
Conservatório de Música de Vila do Conde. 

2- Cada aluno apenas pode apresentar um trabalho. 
3- Os “bichinhos” deverão ser elaborados com recurso a materiais reciclados ou outros, e    

podem ser utilizados quaisquer materiais para decoração como, lápis de cor, marcadores, 
lápis de cera, entre outros e devem obrigatoriamente estar identificados com nome do aluno 
e ano respetivo. 

4- Os “bichinhos” estarão expostos no dia do Concerto Final a 9 de fevereiro de 2018 no salão 
paroquial das Caxinas. 

5- O prazo para entrega dos trabalhos é as 19 horas do dia 7 de fevereiro, impreterivelmente. 
Depois desta data não serão aceites mais trabalhos. 

6- É permitida a ajuda e participação dos encarregados de educação na elaboração dos traba-
lhos. 

 
Vila do Conde, 4 de janeiro de 2018 


