
 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE S JOÃO DO ESTORIL 

CONCURSO de ILUSTRAÇÃO 
 

 

1. ENQUADRAMENTO  

Este concurso dirige-se a todos os alunos do Agrupamento das escolas de S. João do Estoril e tem como 

grande objetivo a valorização da ilustração enquanto metodologia complementar das aprendizagens 

 

2. OBJETIVOS 

GERAIS:  

 Promover um sentido de pertença e união dentro da comunidade escolar. 

ESPECÍFICOS: 

 Melhorar os índices de leitura. 

 Reforçar a articulação curricular das estruturas pedagógicas e docentes. 

 Proporcionar a oferta de atividades de carácter complementar, tais como pesquisa e 

atividades adjacentes (visitas de estudo e contacto com artistas ou ilustradores). 

 Utilizar o exercício lúdico como instrumento de motivação para a participação e 

apreensão de conteúdos curriculares. 

 Contribuir para a aquisição de competências técnicas artísticas, culturais e linguísticas.  

 Fomentar o desenvolvimento do processo criativo e liberdade expressiva do aluno. 

 

3. PARTICIPANTES 

Podem participar todos os alunos dos diferentes ciclos de ensino do Agrupamento de Escolas de S. João 

do Estoril: 1º, 2º e 3º ciclos e ensino secundário, individual ou coletivamente  

A participação em grupo não deverá exceder os  4 elementos.    

 

4. COMO PARTICIPAR 

A participação dos alunos deverá ser proposta por um dos  professores da turma a que pertencem e 

este assegurará a orientação dos trabalhos; os alunos do 12º ano , se assim o desejarem, poderão 

desenvolver o projeto autonomamente. 

A intenção de participação deverá ser enviada através de um email para a proponente deste projeto até 

ao dia  28 de Fevereiro de 2014. Contacto: salomeduarte@gmail.com. No email deverá constar nome, 

ano, turma e escola relativos ao concorrente. Através desta comunicação o aluno receberá o 

regulamento para participação no concurso. 

Os trabalhos deverão ser entregues na Biblioteca da Escola Secundária de S. João do Estoril em envelope 

fechado e com a identificação do ciclo de ensino do(s) aluno(s) concorrente(s) e escola a que 

pertence(m), assim como descrição da temática abordada, reservando-se assim o anonimato do mesmo. 

Caso o aluno/grupo participe com mais de um trabalho , deverá entregar cada um em  envelope 

separado.  
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No acto da entrega será atribuído ao trabalho e ao concorrente um código para que após a avaliação do 

júri se possa fazer corresponder o concorrente ao respectivo trabalho e, desta forma, facilitar o 

processo de atribuição do prémio. 

 

5. TEMAS 

No âmbito da comemoração dos 650 anos do concelho de Cascais propõe-se uma abordagem a uma das 

seguintes temáticas relativas ao concelho: 

1. Locais/ obras/ documentos de interesse histórico 

2. Locais/ obras/ documentos de interesse geográfico 

3. Locais/ obras/ documentos de interesse turístico 

4. Locais/ imóveis/ de interesse arquitetónico 

5. Personalidades relevantes e/ou respetivas obras e feitos. 

A ilustração poderá ser realizada com base em pesquisa documental impressa, fotográfica, filmográfica, 

etc. 

Cada aluno ou grupo poderá apresentar mais do que um trabalho a concurso. 

 

6. TÉCNICAS, MATERIAIS e DIMENSÕES 

Os alunos poderão, sob orientação do professor, usar qualquer material ou técnica. 

Os trabalhos deverão ser apresentados em suporte bidimensional e não poderão exceder a dimensão   

A3. 

 

7. SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

O juri será composto por:  

 Ilustradora profissional Danuta Wojciekowska 

 1 Representante de cada ciclo de ensino do Agrupamento de Escolas de S. João do Estoril. 

 1 Representante da Câmara Municipal de Cascais. 

 

Os trabalhos serão avaliados pelo jurí de acordo com a sua inserção nas seguintes categorias: 1º Ciclo, 

2º Ciclo, 3º Ciclo e Secundário. 

A avaliação dos trabalhos será realizada pelo júri segundo os seguintes critérios: originalidade; 

adequação da ilustração ao tema; domínio das técnicas de expressão e qualidade da apresentação. 

A criatividade demonstrada em cada trabalho será um fator preponderante na avaliação. 

Serão apurados  3 trabalhos por categoria. Desses três será selecionado o vencedor de cada categoria 

do concurso. 

O júri reserva-se o direito de não nomear vencedor ou atribuir qualquer  prémio caso nenhum dos 

trabalhos apresentados revele qualidade adequada.  

Todos os trabalhos que não cumpram os requisitos presentes em regularmento serão excluídos do 

concurso. 



8. PRAZOS 

Divulgação do concurso – Até ao final de Janeiro – professores; Até ao final de Fevereiro – alunos. 

A divulgação do concurso será efectuada aos professores do Agrupamento de Escolas de S. João 

do Estoril até ao final de Janeiro, através de um email com o cartaz e o regulamento. 

Aos alunos a divulgação será efectuada pela exposição de cartazes em todas as escolas do 

Agrupamento, ate ao final do mês de Fevereiro. 

Intenção de participação – até dia 28 de Fevereiro de 2014. 

Os alunos interessados deverão enviar um email para salomeduarte@gmail.com com nome, 

ano, turma e escola a que pertence. Através desta comunicação o aluno receberá o 

regulamento para participação no concurso. 

Entrega dos trabalhos – Até 24 de Abril de 2014.  

Os trabalhos serão entregues nas bibliotecas das escolas correspondentes ao cuidado do 

professor bibliotecário/ dinamizador responsável. No caso das escolas sem professor 

bibliotecário, os trabalhos deverão ser entregues ao coordenador de estabelecimento que se 

encarregará de os reconduzir para a Biblioteca Escolar da Escola Secundária de S. João do 

Estoril. 

Avaliação/ seleção dos trabalhos – de 5 a 9 de Maio.  

A avaliação dos trabalhos apresentados será realizada pelo júri constituído para o efeito. 

Exposição final dos trabalhos – de 2 a 13 de Junho de 2014.  

 Os trabalhos serão expostos na sede do Agrupamento. 

 

9. PRÉMIOS 

o Divulgação dos trabalhos vencedores na página do Agrupamento. 

o A definir. 
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