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Preâmbulo 

 

 No âmbito da comemoração do Dia da Poesia (21 de março) e associando-se às 

atividades do Ano Internacional da LUZ-2015, os professores de português e as bibliotecas 

escolares dinamizam, entre os meses de fevereiro e abril, um Concurso de Poesia Ilustrada 

subordinado ao tema “Luz e Cor”, em articulação com o departamento de expressões, o grupo 

510, o PNL* e a CMA. 

Regulamento 

• São objetivos deste concurso incentivar o gosto pela poesia, conduzir à descoberta das 
várias linguagens artísticas, propiciar o aprofundamento da escrita poética e explorar 
poeticamente as efemérides suprarreferidas. 

• Este concurso destina-se aos alunos dos 3º e 4º anos, 2º, 3º ciclos e ensino secundário 
do nosso agrupamento. 

• Cada aluno poderá participar apenas com um trabalho da sua autoria, individualmente 
ou em equipa. No caso de ser em equipa, um aluno será responsável pelo texto, o outro pela 
ilustração. 

• O trabalho escrito poderá ser apresentado manuscrito ou digitado no computador, 
mas deverá cumprir-se o seguinte: no caso de trabalhos manuscritos, a letra deve ser bem 
desenhada, muito legível e grande; no caso de trabalhos a computador, o tamanho de letra 
deverá ser o 22, por forma a facilitar a leitura dos trabalhos aquando da exposição. 

• Os trabalhos poéticos originais deverão ser ilustrados através de múltiplas técnicas 
selecionadas a gosto pelo participante (desenho, fotografia, recorte, colagem…) e 
apresentados em suporte próprio escolhido pelo concorrente (artefacto, cartaz, folheto, 
objeto, tela…) para constarem de uma exposição. 

 • A criatividade e a originalidade dos materiais e dos suportes escolhidos será um 
elemento preponderante na seleção dos vencedores. 

• Os trabalhos serão, pois, escolhidos em função da sua qualidade poética e artística, 
segundo critérios de criatividade, originalidade e adequação ao género literário, quer quanto à 
forma, quer quanto ao conteúdo. 

• Os textos e as ilustrações deverão ser identificados com o nome, número, turma e ano 
do autor e o nome da professora (ou do professor) de português. 

• Os poemas deverão ser entregues à professora (ou professor) da disciplina de 
português até ao final da primeira semana do 3º período. 

• O júri do concurso é constituído por um grupo de professores. 



• Será premiado o melhor poema de cada ano, desde que atingidos os critérios de 
qualidade exigidos. 

• Os prémios para os melhores trabalhos serão obtidos através de parcerias com as 
empresas locais. 

• Da decisão do júri não haverá direito a recurso. 

• Os trabalhos vencedores serão publicados na página do agrupamento, no jornal local e 
nos sítios eletrónicos das BECRE(s). 

• Todos os concorrentes receberão um certificado de participação. 

• Todos os trabalhos que cumpram os requisitos acima referidos serão expostos no final 
do ano letivo na Galeria da Câmara Municipal de Almeirim.  

• Este regulamento entra em vigor imediatamente após a sua publicação e será 
divulgado nos placares existentes nas escolas, na página web da unidade orgânica e nos 
blogues das bibliotecas escolares.  

                                                                                                                                             

                                                       Os professores de português e os responsáveis pelas BECRE(s)  

 

 

*PNL-Plano Nacional de Leitura 


