Hoje vamos brincar com os poemas
- concurso –
2ª edição 2021/22

Promovida pela ASSOCIAÇÃO DE ESCRITORES, JORNALISTAS
E PRODUTORES CULTURAIS DE PONTE DE LIMA (AEJPCPL),

a iniciativa destina-se aos Jardins de Infância
na forma de um projeto/concurso que visa promover o envolvimento
das crianças com a poesia e a expressão plástica.
I – Atividade a desenvolver
Ilustração/registo gráfico de poemas

II Como participar
1. Os participantes podem escolher um só ou vários poemas do conjunto enviado para o
concurso (ver anexo POEMAS PARA ILUSTRAR/REGISTAR GRAFICAMENTE).
2. Os trabalhos podem ser elaborados individualmente ou em grupo.
3. As modalidades admitidas são o desenho, a pintura, o recorte e a colagem (papéis variados,
cartolinas e tecidos).
4. Podem ser utilizados quaisquer tipos de lápis, esferográficas, marcadores ou tintas
(aguarela, guache, tinta de óleo ou acrílico, etc.).
5. Não são admitidos trabalhos apresentados com relevo ou produzidos em bases enrugadas,
tipo, por exemplo, cartão canelado.
6. Os trabalhos devem ser apresentados em formato A4, dispostos na horizontal e numa só
página de cada folha utilizada.
7. Nos trabalhos não deve constar nenhuma referência que identifique os participantes do
projecto/concurso.

III- Prazo e condições de envio dos trabalhos
1. Os trabalhos podem ser enviados por correio ou entregues na Biblioteca Municipal de Ponte
de Lima, até ao dia 31 de janeiro de 2022.

Endereço:

“HOJE VAMOS BRINCAR COM OS POEMAS”
Biblioteca Municipal de Ponte de Lima
Largo da Picota
4900-090 Ponte de Lima

2. Dentro do envelope utilizado para o envio dos trabalhos, deve seguir um subscrito,
contendo as seguintes informações:
- Nome e idade das crianças que participaram no projecto/concurso e a indicação dos poemas
que foram escolhidos;
- Identificação e contacto telefónico dos educadores envolvidos no projecto/concurso;
- Nome e endereço da respetiva instituição escolar.

IV-Júri, prémios a atribuir e divulgação dos resultados
1. A ASSOCIAÇÃO DE ESCRITORES, JORNALISTAS E PRODUTORES CULTURAIS DE PONTE DE
LIMA (AEJPCPL) nomeará um júri que, de acordo com as normas que ele próprio vier a
estabelecer, distinguirá os trabalhos vencedores.
2. Das decisões do júri não caberá recurso.
3. Os trabalhos vencedores serão publicados em livro.
4. Os vencedores, crianças e respetivas(os) educadoras(es), serão distinguidos com um
diploma e receberão um exemplar do livro publicado.
5. Aos demais autores concorrentes será entregue um certificado de participação.
6. Todos os trabalhos enviados a concurso serão expostos na galeria da Biblioteca Municipal
de Ponte de Lima.
7. O anúncio dos resultados do projecto/concurso ocorrerá durante o mês de março de
2022.
8. A cerimónia da atribuição de prémios coincidirá com a apresentação do livro (HOJE
VAMOS BRINCAR COM OS POEMAS, 2ª edição) e abertura da exposição dos trabalhos
enviados a concurso, cujas datas serão oportunamente divulgadas.
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