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NORMAS 

CONCURSO PARA AS ESCOLAS 

TEMA: “VIDA” 

 

Âmbito 

O presente regulamento estabelece as regras e normas de participação no 

concurso para a escolas com o tema “VIDA”, no âmbito do 14.º Encontro 

Bienal de Ilustração de São João da Madeira – Serviço Educativo (14.º EBIS – 

SE), concurso que decorrerá nesta freguesia de 20 de setembro a 11 de 

novembro de 2022. 

Este concurso é promovido pela Junta de Freguesia de São João da Madeira. 

Objetivos 

Este concurso visa estimular o gosto pela ilustração e a criação de dinâmicas 

na sala de aula que possam desenvolver o sentido estético e a criatividade 

das crianças, despertando-os para a leitura, a escrita e, sobretudo, para a 

ilustração. 

Visa, ainda, criar metodologias e estratégias de abordagem da ilustração em 

contexto educativo para desenvolvimento de projetos sólidos nesta área. 

Temática 

Na sequência da temática escolhida para o 14.º Encontro Bienal de Ilustração 

de São João da Madeira, o tema do concurso para as escolas é “VIDA”. 

Participação, Inscrições e Normas 

O concurso é aberto e exclusivo a todos os alunos dos Agrupamentos de 

Escolas de São João da Madeira, Centro de Educação Integral e Externato 

Estrela Guia, desde o ensino pré-escolar ao 1.º ciclo do ensino básico (do 1.º 

ao 4.º ano de escolaridade). 
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A participação não carece de inscrição ou comunicação prévia obrigatória à 

organização, mas é fortemente desejado que possam comunicar essa 

participação para assim os organizadores poderem ter uma melhor 

planificação do trabalho a desenvolver posteriormente. 

ESCALÕES: No âmbito deste concurso, a participação e inscrição dos 

trabalhos dos alunos/turmas é realizada em 2 escalões distintos, a saber: 

- Escalão 1: Alunos do Pré-escolar; 

- Escalão 2: Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

Dada a limitação de espaço para a organização da exposição final e sua 

logística, estabelece-se que: 

1. Cada turma apenas poderá participar com um trabalho coletivo, 

realizado pelos alunos. No caso da participação se realizar com um 

trabalho individual, o mesmo representará a turma e nunca o aluno 

individualmente e a sua seleção feita em contexto de turma; 

2. Os trabalhos subordinados ao tema “VIDA” não poderão exceder as 

dimensões de 50x50 centímetros (poderão ser inferiores) e nunca 

poderão ultrapassar os 4 centímetros de espessura; 

3. São admitidas todas as técnicas e materiais, privilegiando-se a 

reutilização de embalagens, a sua ilustração e a sua utilização criativa 

de outros materiais; 

4. Cada trabalho deve ser identificado no verso com o nome do 

Agrupamento/Colégio, Escola, turma e escalão no qual participa; 

5. Os trabalhos deverão ser entregues na Junta de Freguesia de S. João 

da Madeira até às 17 horas do dia 11 de novembro de 2022; 

6. A montagem da exposição final será da responsabilidade da Junta de 

Freguesia de São João da Madeira; 

7. O levantamento dos originais poderá ser realizado a partir do dia 12 de 

dezembro, das 09h00 às 17h00, na Junta de Freguesia de São João da 

Madeira. 

 

Júri e Prémios 

A organização do concurso nomeou como júri deste concurso:  

• Conceição Pinheiro Brandão 

• Helena Zália 

• Sofia Correia 
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O júri é soberano e da sua decisão não há lugar a recurso. 

A organização do concurso atribuirá um primeiro prémio por cada um dos 2 

escalões a concurso. 

Em todo o caso, ao júri e à organização reserva-se o direito de não se atribuir 

prémios a algum ou qualquer um dos escalões caso se verifique que os 

mesmos não têm qualidade para tal. Existe, ainda, a possibilidade de 

atribuição de menções honrosas caso o júri assim o entenda. 

A atribuição de prémios é meramente simbólica e será efetuada na sessão de 

encerramento do 14.º Encontro Bienal de Ilustração de São João da Madeira.  

A participação neste concurso implica a aceitação de todas as normas e 

regras estabelecidas. 

 

 

 

 

 


