
Agrupamento de Escolas Frei Gonçalo de Azevedo 
Concurso de Logótipo “Biblioteca AEFGA” 

Regulamento 
 
Tema: A minha biblioteca. 
 
Destinatários: Jovens estudantes do Agrupamento, com idade igual ou inferior a 18 anos. 
 
Objetivo: Criação de um logótipo que represente as bibliotecas do Agrupamento. 
 
Condições de participação: 

1- As inscrições são individuais.  
2- Os trabalhos devem ser originais e apresentados em formato impresso ou digital. 
3- Cada aluno só pode apresentar, no máximo,  dois projetos. 
4-Os trabalhos devem ser enviados, devidamente identificados, até ao dia 29 de março, para o email creesf-

ga@gmail.com, ou entregues na biblioteca da tua escola. 
 
Critérios de avaliação: 

1- Adequação ao tema 
2- Criatividade e originalidade 
3- Qualidade da realização técnica 

 
O júri será constituído por 5 elementos: 3 elementos da equipa da biblioteca e 2 professores de Artes. As deliberações do 
júri serão tomadas por maioria absoluta dos votos.  
 
Propriedade dos trabalhos: 

1- Todos os trabalhos não premiados serão devolvidos aos seus autores, podendo no entanto ser divulgados em sites 
ou programas da entidade promotora. 

2- O trabalho premiado será propriedade da entidade promotora do concurso, podendo ser reproduzido, integral e/
ou parcialmente, utilizado em vários suportes e, se necessário, adaptado. O seu autor cede assim ao promotor 
todos os direitos de utilização e transformação do seu trabalho. 

 
Prémios: 

1- Será atribuído um prémio no valor de 50 euros em material de desenho/artes gráficas. 
2- Todos os concorrentes terão direito a um diploma de participação. 
3- A organização pode considerar que nenhum trabalho satisfaz os critérios definidos e não atribuir o 1.º lugar a 

nenhum participante.  
4-  No caso de a qualidade dos trabalhos o justificar, poderão ser atribuídas menções honrosas.  
 

 
Observações:  
Os casos não previstos neste regulamento serão resolvidos pela organização. 
 

 



Boa tarde 
As escolas de Cascais, com o apoio da Câmara Municipal, estão a organizar o 1.º Encontro de Bibliotecas de Cascais 
- Leituras na Linha, subordinado ao tema Como motivar as crianças e os jovens para a leitura.  
Este encontro decorrerá  em vários espaços de leitura de Cascais, nos dias 28 e 29 de junho de 2018. Durante a 
manhã do 1.º dia teremos uma conferência de abertura e um painel sobre Formar leitores no século XXI. 
Gostaríamos muito de contar com a presença de Ricardo Araújo Pereira neste painel, pois acreditamos que a melhor 
forma de promover a leitura é ouvir falar de forma entusiasta e inteligente sobre livros. RAP com a sua experiência e 
competência de leitura, aliada ao seu sentido de humor e carisma tem o dom de chegar a diferentes públicos e con-
seguir cativar para os livros e a leitura.  

 
Muito obrigada pela atenção, aguardamos ansiosamente uma resposta. Reforço que a intervenção seria no dia 28 
de junho, da parte da manhã. 
  

Com os melhores cumprimentos  
Pel’ A equipa coordenadora,  

Professora Teresa Freitas 


