
CONCURSO DE ILUSTRAÇÃO 

 

REGULAMENTO 

 

 

1.DESTINATÁRIOS  

O Concurso dirige-se aos alunos do 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico do AEMC. 

 

2. PROMOTORES 

Biblioteca Escolar,  Docentes de Ed. Visual e Arte e Tecnologias Digitais em articulação 

com os docentes de Português. 

 

3. ATIVIDADE 

A partir da vida e obra do escritor e ilustrador bracarense, Pedro Seromenho, os alunos 

dos diferentes ciclos de escolaridade produzirão um postal ilustrativo que deverá 

incidir sobre um ou dois aspectos que se seguem:  

- sobre o autor;  

- sobre um livro; 

- sobre uma ilustração 

 

4. PROCEDIMENTOS 

a. Cada concorrente poderá apresentar apenas um trabalho;  

b. Os trabalhos devem ser entregues na biblioteca escolar com a indicação do título do 

livro. 

c. Todos os trabalhos devem mencionar o nome do aluno, o ano e a escola; 

d. O prazo limite para entrega dos trabalhos será até 15 de Março de 2017; 



d) Os trabalhos devem ser apresentados nos seguintes formatos:  

Papel (tamanho 17cm x 11cm) ou Digital (17cm x 11cm e resolução de 300 pixeis/pol) 

 

5. AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

a. Os elementos responsáveis pela avaliação dos trabalhos serão os docentes da 

disciplina de Português, de Educação Visual e de Arte e Tecnologias Digitais.  

 

b. Os critérios de avaliação e apreciação dos trabalhos serão os seguintes: 

- conjugação entre os aspetos do ponto 3; 

- originalidade e criatividade do trabalho; 

- qualidade global do postal apresentado a concurso. 

 

c. Serão selecionados 3  trabalhos por cada um dos níveis de ensino. 

 

6. PRÉMIOS 

Os prémios serão livros ilustrados e materiais de desenho/pintura. 

 

7. CONDIÇÕES DE EXCLUSÃO 

O incumprimento de qualquer uma das condições constantes deste Regulamento 

implica a exclusão do trabalho a concurso. 

 

8. SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

Os trabalhos serão seleccionados por um júri composto por: 

- Dois docentes das disciplinas artísticas; 

- Dois elemento da equipa das Bibliotecas Escolares. 

 

9. DIVULGAÇÃO 

a) Os melhores trabalhos serão expostos na escola Francisco Sanches e posteriormente 

na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, em Braga. 

b) Os postais vencedores serão divulgados nos sites do agrupamento e impressos. 

 

 


