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REGULAMENTO 

Dando cumprimento à tradição de estimular e desenvolver a criatividade dos 

nossos alunos no campo da Literatura, Artes e Ciências, a Escola Básica e Secundária 

Anselmo de Andrade realiza mais uma vez o evento “Prémio Anselmo de Andrade”. 

 

Artigo 1º 

Tema 

Os trabalhos a concurso subordinar-se-ão ao tema “o mar” exceto no escalão C 

da área artística que tem tema livre. 

Artigo 2º 

Áreas 

O concurso divide-se em três áreas: Literária (poesia, conto ou crónica), Artística 

(desenho, fotografia, pintura, escultura ou técnica mista) e Científica (poster). 

Artigo 3º 

Escalões 

Na área Literária e na área Artística os candidatos poderão concorrer com 

trabalhos individuais a um dos seguintes escalões: 

A- alunos do 2º ciclo do ensino básico (5º e 6º anos) 

B- alunos do 3º ciclo do ensino básico (7º, 8º e 9º anos). 

C-alunos do ensino secundário (10º, 11º e 12º anos). 

 



Na área Científica os candidatos poderão concorrer com trabalhos individuais ou 

de grupo a um dos seguintes escalões: 

A- alunos do 3º ciclo do ensino básico (7º, 8º e 9º anos). 

B-alunos do ensino secundário (10º, 11º e 12º anos). 

 

Artigo 4º 

Apresentação dos originais 

Os trabalhos a concurso são entregues na Biblioteca à funcionária de serviço ou a 

professores responsáveis a designar para o efeito. 

Área Literária 

Os trabalhos deverão ser apresentados em folhas A4, em Word, redigidosa dois 

espaços com letra de corpo 12 e margem de 2 cm (direita e esquerda). Cada trabalho 

poderá ter o número máximo de 8 páginas. 

Área Científica: 

O poster deverá ter aproximadamente 120cm de largura por 90cm de altura. 

Área Artística: 

Independentemente da técnica utilizada: 

- Os trabalhos bidimensionais apresentados não deverão exceder 150cm de 

largura por 150cm de altura. 

- Os trabalhos tridimensionais apresentados não deverão exceder 150cm de 

largura (diâmetro da base) por 180cm de altura. 

 

Artigo 5º 

Identificação 

Os candidatos deverão preencher uma ficha de inscrição que lhes será facultada 

na Biblioteca no ato de entrega dos trabalhos de forma a garantir o anonimato. 

A ficha de inscrição é composta por dois espaços distintos. 

A parte da ficha com a identificação do candidato (nome, número e turma) bem 

como as características do trabalho será assinada e entregue em envelope fechado. 

Sobre o envelope será colada a outra parte da ficha de inscrição onde constará o 

pseudónimo do candidato e as características do trabalho apresentado a concurso. 



Artigo 6º 

Quantidade de trabalhos 

Cada candidato poderá apresentar apenas um trabalho para cada modalidade do 

concurso. 

No caso de o candidato participar no concurso integrado num grupo, não poderá 

apresentar trabalho individual e vice-versa. Nota: apenas a área científica prevê 

trabalhos em grupo. 

Artigo 7º 

Prazo 

A entrega dos trabalhos deverá ser feita até ao último dia da segunda semana 

de aulas do terceiro período (17 de Abril). 

Artigo 8º 

Constituição e decisões dos júris 

Será constituído um júri para cada uma das diferentes modalidades. 

Os elementos dos júris serão, preferencialmente, professores do Agrupamento 

de Escolas Anselmo de Andrade. 

Das decisões dos júris não poderá haver recurso. 

Artigo 9º 

Prémios 

Em cada modalidade serão atribuídos até 3 prémios (sejam trabalhos individuais ou de 

grupo), 1º, 2º e 3º, podendo ainda o Júri atribuir menções honrosas. 

O tipo de prémios a atribuir será decidido em função das circunstâncias. 

Artigo 10º 

Qualidade dos trabalho 

No caso de, em alguma das modalidades do concurso, os trabalhos concorrentes 

não apresentarem qualidade considerada digna de nota, o júri reserva para si o direito 

de não atribuir alguns, ou mesmo nenhum, dos prémios a concurso. 

Artigo 11º 

Entrega dos prémios 
A entrega dos prémios terá lugar em cerimónia a realizar para o efeito em data e 

local a anunciar oportunamente. 



Artigo 12º 

Acervo da E.S.A.A. 

Os trabalhos premiados no âmbito de cada área do concurso poderão ser doados 

à escola, passando a fazer parte do acervo da ESAA.  

 

Artigo 13º 

Aceitação do regulamento 

Ao entregarem trabalhos a concurso, os participantes estarão a aceitar todos as 

disposições deste regulamento. 

 

 

Artigo 14º 

Aplicabilidade 

O presente regulamento aplica-se durante o ano letivo 2014-2015. 


