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Agrupamento de Escolas de Lousada 

Escola Secundária de Lousada 

 

 

 

2.º Concurso de Ilustração Álvaro Feijó 2014 

 Convida-se todos os professores e alunos da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino 

básico das escolas e agrupamentos de escolas do concelho de Lousada que irá decorrer, até ao dia 31 

de março de 2014, o 2.º Concurso de Ilustração Álvaro Feijó 2014, promovido pela biblioteca e pelos 

professores de Educação Visual do Agrupamento de Escolas de Lousada, no âmbito da homenagem ao 

poeta com esse nome. 

 

REGULAMENTO 

1. Poderão concorrer todos os alunos da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico das 

escolas do concelho de Lousada, na modalidade de ilustração.  

2. Em homenagem ao poeta Álvaro Feijó, poeta lousadense, cujo 98.º aniversário do nascimento se 

comemora neste ano de 2014, e uma vez que o tema da Semana da Leitura se centra no tema “Língua 

Portuguesa”, é o seguinte poema que se sugere como tema:  

Eu tive um pássaro de prata 
 

Eu tive um pássaro de prata… 
Seguia rotas sem fim 
- sem dar conta das horas, das distâncias – 
para longe de mim. 
 

Álvaro Feijó, in “Os Poemas de Álvaro Feijó”, 3.ª Ed. 1978 

 

3. Os trabalhos deverão ser elaborados em papel de dimensão A4 (21cmx29,7cm), na orientação 

vertical ou horizontal. 



 

_________________________ 
2.º Concurso de Ilustração Álvaro Feijó 2014                                                 Biblioteca e grupo de Educação Visual do Agrupamento de Escolas de Lousada 
 
 

Os materiais a utilizar recomendados são: caneta de feltro, lápis, lápis de cera, aguarelas, guache e 

colagens (desde que bidimensionais). 

4.  Os textos serão apreciados, de acordo com os seguintes escalões:  

Escalão A –pré-escolar                Escalão B –1.º ciclo 

5. Os trabalhos a concurso deverão ser identificados com nome, idade, ano, turma e 

escola/agrupamento a que pertence o aluno concorrente e entregues, até 31 de março de 2014, no 

balcão da Biblioteca da Escola Secundária de Lousada ou, por correio, através da seguinte morada:  

2.º Concurso de Ilustração Álvaro Feijó 2014 
A/C da Professora Bibliotecária da Escola Secundária de Lousada  
Rua Dr. Mário Soares, 194  
4620-493 Lousada 

 

6.  O júri é composto por cinco elementos: um representante da Direção do Agrupamento de Escolas 

de Lousada, um representante da equipa da biblioteca da Escola Secundária de Lousada, um docente 

da educação pré-escolar, um docente do 1.º ciclo do ensino básico e um docente de Educação Visual 

do 3.º ciclo do ensino básico.   

 

7. O 2.º Concurso de Ilustração Álvaro Feijó 2014 concederá os seguintes prémios: 

1º - Prémio – 2 livros e material de desenho 

2º - Prémio – 1 livro e 1 DVD 

3º - Prémio – 1 livro 

8. Apenas os premiados serão informados do resultado do concurso. Os restantes concorrentes 

poderão consultar os resultados no site da Escola Secundária: http://portal.esec-lousada.rcts.pt/, ou 

através da página da Biblioteca Escolar: http://ciberjornal.wordpress.com/. 

9.  O júri tornará pública a sua apreciação no 3º período.  

10.  Serão atribuídos os 3 prémios (1º, 2º e 3º) aos melhores trabalhos e entregues em data a anunciar.  

 

 

Biblioteca da Escola Secundária de Lousada, 10 de novembro de 2013 
A coordenadora da biblioteca e o coordenador de Educação Visual, 

Graça Coelho e Alexandre Ribeiro  

http://portal.esec-lousada.rcts.pt/
http://ciberjornal.wordpress.com/

