REGULAMENTO
CONCURSO ILUSTRAÇÃO ANTÓNIO VARIAÇÕES
A Rede de Bibliotecas Escolares do concelho de Braga, no âmbito do programa “Escritores
do Minho”, este ano letivo, vai trabalhar a obra do artista António Variações.
TEMA
”António Variações”
OBJETIVOS
São objetivos deste concurso:
a)
b)
c)
d)

Desenvolver a criatividade;
Compreender as artes no contexto de António Variações;
Valorizar a cultura e o património da região do Minho;
Divulgar a obra de António Variações.

DESTINATÁRIOS
O concurso destina-se aos alunos da Rede de Bibliotecas de Braga, distribuídos por quatro
escalões:
A – alunos do 1.º ciclo (3.º e 4.º anos de escolaridade);
B – alunos do 2.º ciclo;
C – alunos do 3.º ciclo;
D – alunos do Ensino Secundário.
MODALIDADES
Os trabalhos deverão ser apresentados na modalidade de retrato ou composição visual.
JÚRI
Fase 1 – Nível de Escola:
A composição do júri será da responsabilidade de cada agrupamento/escola.
Fase 2 – Nível Concelhio:
A composição do júri será da responsabilidade da direção da Biblioteca Lúcio Craveiro da
Silva.

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO
Os trabalhos entregues a concurso deverão ser identificados com título, um pseudónimo,
ano de escolaridade do seu autor e a modalidade a que concorre.
Em anexo deverão juntar uma ficha de inscrição que deverá conter, além da identificação
inscrita no trabalho, o seu nome.

CALENDARIZAÇÃO
Fase 1 – Nível de Escola: o prazo de entrega dos textos decorre até dia 22 de março de 2019.
O Júri de cada agrupamento/escola seleciona o trabalho vencedor em cada escalão
O coordenador das bibliotecas escolares de cada agrupamento/escola entrega os trabalhos
vencedores na BLCS, até ao dia 5 de abril.
Fase 2 – Nível de concelhio: o Júri concelhio seleciona três trabalhos por escalão,
correspondendo ao 1.º, 2.º e 3.º lugares, até 30 de abril.
Fase 3 – Entrega dos prémios dia 10 maio.

