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ENQUADRAMENTO  

 

Este concurso dirige-se aos alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos, tendo como 

objetivo principal a valorização da ilustração digital e competências 

da Leitura Mediática, enquanto metodologia complementar para a 

promoção da leitura. 

 

OBJETIVOS  

 

• Melhorar os índices de leitura; 

• Reforçar a articulação curricular das estruturas pedagógicas e 

docentes;  

• 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;  

• Desenvolver competências de compreensão leitora. 

• Reforçar a importância da leitura autónoma; 

• Explorar recursos e estratégias que promovam o gosto e o 

prazer de ler; 

• Enriquecer e complementar as leituras textuais com recurso à 

ilustração. 

  

PARTICIPANTES  

 

• Podem participar todos os alunos das turmas dos1º, 2º e 

3ºciclos, da Escola Básica de Sardoal e Básica e Secundária Dra. 

Judite Andrade; 

• A participação no concurso é individual;  
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COMO PARTICIPAR 

 

• Os alunos fazem a leitura individual da obra escolhida no seu 

ano de escolaridade; 

• Os alunos, com o apoio dos seus professores de Português, nas 

aulas, ouvem/lêem uma obra; 

• Os professores de Educação Visual, nas suas aulas, introduzem 

a técnica de ilustração; 

• Os alunos, inspirados na obra que leram, realizam cartazes 

digitais, trabalhando a técnica de ilustração, com o objetivo de 

divulgar a obra. 

 

TEMAS  

 

Cada aluno poderá apresentar apenas um trabalho a concurso, 

inspirado nas seguintes obras: 

 

Obras de Leitura para Ilustração 

1º Ano “Os Sapatos do Pai Natal” de José Fanha 

2º Ano “A Menina Gotinha de Água” de Papiniano Carlos 

T. mista “A Girafa que comia Estrelas” de José Eduardo Agualusa 

3º Ano “Meninos de Todas as Cores” de Luísa Ducla Soares 

4º Ano “O Segredo do Rio” de Miguel Sousa Tavares 

5º Ano “A Fada Oriana” de Sophia de Mello Breyner 

6º Ano “O Planeta Branco” de Miguel Sousa Tavares 

7º Ano “O Cavaleiro da Dinamarca” de Sophia de Mello Breyner 

8º Ano “Saga” in Histórias da Terra e do Mar de Sophia de M.Breyner 

9º Ano “A Palavra Mágica” de Vergílio Ferreira 
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CARACTERÍSTICAS, OBRIGATÓRIAS, DA 

PROPOSTA DE CARTAZ:  
 

• Formato digital - (JPEG); 

• Orientação vertical; 

• Corresponder às dimensões de 297x210 mm (formato A4);  

• Nome da obra lida;  

• Imagem relacionada com o conto;     

• Texto/Slogan;  

• Logótipo da escola (AES), na parte inferior do cartaz;  

• Identificação do aluno (nome do(a) aluno (a) e turma). 
 
  

SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS  
 

• Por cada ano de ensino, será realizada uma pré-seleção pelos 

professores Titulares de Arte e Artesanato, Atelier de 

Informática (1º ciclo), Comunicar com Arte (2º e 3º ciclos) e 

de Português, apresentando, assim, ao júri, apenas os trabalhos 

de melhor qualidade; 

• A equipa da BE procede à organização dos trabalhos de 

ilustração para poderem ser avaliados; 

• A atribuição da pontuação aos melhores trabalhos, por cada 

ano de ensino concorrente, resultará de:  

- 25%, através de votação online, do público; 

 - 75%, por seleção do júri; 

• O júri do concurso selecionará o melhor trabalho, por cada ano 

de ensino, concorrente. 

• As propostas de cartaz serão avaliadas, de acordo com os 

seguintes critérios:  

- Adequação da mensagem ao tema do concurso;  



_________________________________________________________________________________________________5 

Ler para Comunicar!_20/21 

- Eficácia da mensagem;  

- Originalidade e criatividade (fator preponderante na avaliação);  

- Qualidade técnica;  

- Qualidade estética;  

- Adequação da proposta à faixa etária a que se destina o 

concurso.  

• Todos os trabalhos apresentados a concurso que não cumpram 

os requisitos presentes, no regulamento, serão excluídos do 

concurso.  

 

JÚRI DO CONCURSO 

• Um professor de Línguas; 

• Um professor de Informática; 

• Um elemento da Biblioteca Escolar. 

 

PRAZOS 

 

• A divulgação do concurso será efetuada, até ao final de Outubro, 

pela seguinte ordem: 

- Primeiramente, aos professores de Português, Titulares de Turma 

e professores de Comunicar com Arte, através da Professora 

Bibliotecária; 

- Seguidamente, aos alunos, pelos professores de Português, 

Titulares de Turma e professores de Comunicar com Arte e PIT; 

- Finalmente, à Comunidade Escolar, através dos meios de 

comunicação considerados mais adequados; 

• A entrega dos trabalhos deverá ser feita até dia 8 de janeiro, para 

o seguinte endereço becre@escolasardoal.com; 

• A divulgação dos trabalhos selecionados ocorrerá no final do 1º 

semestre (Semana Temática do Agrupamento) 25 a 26 de Janeiro de 

2021, à Comunidade Escolar, através de: 
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- Facebook da Escola; 

- Facebook da Biblioteca Escolar; 

- Instagram da Biblioteca Escolar; 

- Blogue “Agenda de Ideias”; 

- No Site do Agrupamento. 

 

PRÉMIOS  

 

• A definir pela Direção da Escola/ Júri.  

 

 

 

 


