
 

 
 

 
 

      

 

Comemoração do 6º ANIVERSÁRIO DO AEPAP 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO DO CARTAZ COMEMORATIVO DO 6º ANIVERSÁRIO 

DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA 

 

INTRODUÇÃO 

O presente concurso, destina-se à apresentação de projetos de criação de um cartaz original, 

servindo para divulgar a comemoração do Dia do Agrupamento de Escolas Pioneiros da 

Aviação Portuguesa. 

OBJETIVO 

O concurso visa selecionar e premiar um projeto de cartaz original, a adotar como cartaz 

comemorativo do 6º aniversário do Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa, 

data que se celebra no dia 26 de abril de 2018. 

O projeto de cartaz vencedor será utilizado nas atividades a desenvolver no âmbito das 

comemorações do 6º aniversário do agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação 

Portuguesa. 

Este concurso pretende estimular a sensibilidade estética, a criatividade e o 

aperfeiçoamento da comunicação visual dos alunos do Agrupamento. 

DESTINATÁRIOS 

O Concurso é dirigido a todos os alunos do Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação 

Portuguesa. 

CARACTERÍSTICAS E APRESENTAÇÃO A CONCURSO DO PROJETO DE CARTAZ 

As candidaturas são feitas a título individual. 

Cada candidato pode apresentar mais de um projeto de cartaz. 

O projeto de cartaz original deve obedecer aos seguintes requisitos: 

- Corresponder às dimensões A3, podendo a sua orientação ser vertical ou horizontal. 

- As propostas podem ser realizadas em qualquer técnica, manual ou digital, nos seguintes 

termos:  

colagem ou fotografia) 

devem ser fotografadas e/ou digitalizadas e enviadas em formato digital, em ficheiro JPEG.  

No projeto de cartaz devem constar, obrigatoriamente, os seguintes elementos: 

- Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa. 

- 6º Aniversário. 



 

 
 

 
 

      

 

- 26 de abril de 2019. 

- Logotipo do Agrupamento (www.aepap.edu.pt). 

O projeto deve ser acompanhado da respetiva identificação do autor com a indicação do 

nome, ano, turma e número. 

PRAZO E LOCAL DA ENTREGA DO PROJETO 

O projeto deve ser entregue em suporte de papel na Direção do Agrupamento e enviado 

por correio eletrónico para secretaria.esa@netcabo.pt 

O prazo para a sua entrega termina no dia 2 de abril de 2019. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

O projeto de cartaz é avaliado de acordo com os seguintes critérios: 

a) Adequação ao tema do concurso. 

b) Originalidade. 

c) Criatividade. 

d) Qualidade estética. 

JÚRI 

Representante do Órgão de Gestão, Representante do Departamento de Artes e Tecnologias, 

Presidente do Conselho Geral, Representante da Associação de Estudantes e Representante 

da Associação de Pais e Encarregados de Educação. 

A fim de deliberar, o júri reunirá no dia 5 de abril, pelas 17 horas. 

As deliberações serão tomadas por maioria, das quais não caberá qualquer recurso. 

O projeto vencedor será divulgado no dia 10 de abril de 2019. 

PRÉMIO 

Ao autor do projeto de cartaz vencedor é atribuído um prémio não pecuniário, de natureza 

lúdico – didática de 50 euros. Aos 2º e 3º classificados serão atribuídos os prémios de 30 euros 

e 20 euros, respetivamente. 

A entrega destes prémios decorrerá na Sessão Solene de Comemoração do 6º aniversário do 

Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

A direção da escola poderá proceder à divulgação dos cartazes a concurso, podendo vir a ser 

posteriormente expostos na Escola Secundária e divulgados no site do agrupamento. 

 

O diretor 

Francisco Marques 


