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3.º CONCURSO ILUSTRAÇÃO ÁLVARO FEIJÓ 2015 

 

ENQUADRAMENTO 

 Promovido pela biblioteca e pelos professores de Artes Visuais do Agrupamento de Escolas de Lousada, 

este Concurso de Ilustração Álvaro Feijó 2015 dirige-se a todas as crianças de todas as escolas básicas e 

centros escolares do Concelho de Lousada, procurando sensibilizá-las para o conhecimento da obra do 

poeta lousadense Álvaro Feijó e para a valorização da ilustração enquanto metodologia complementar da 

aprendizagem da leitura. 

OBJETIVO 

Este concurso tem por objetivo incentivar a capacidade criativa e a imaginação das crianças, estimulando a 

ilustração, através do desenho.  

PARTICIPANTES 

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.  

TEMA 

2. Este é o seguinte poema que se sugere como tema para a ilustração:  
 
Símbolo 
 

O Sol  
pôs, na parede, a sombra do seu corpo pequenino… 
E que o menino descobriu. 
 
Erguendo o braço 
Quis tocar a sombra, 
Mas a sombra fugiu. 
 
Desanimado, 
Olhou o Sol de frente 
E encontrou novidade 
No caminho da luz. 
 

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

TÉCNICAS, MATERIAIS e DIMENSÕES 

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

horizontal. Os materiais a utilizar recomendados são: caneta de feltro, lápis, lápis de cera, aguarelas, 

guache e colagens (desde que bidimensionais).  

ESCALÕES 

4. Os trabalhos serão apreciados, de acordo com os seguintes escalões:  
Escalão A –pré-escolar              Escalão B –1.º ciclo 
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PRAZO e ENVIO DOS TRABALHOS 

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 20 de março de 2015, no balcão da Biblioteca da Escola 
Secundária de Lousada ou, por correio, através da seguinte morada:  
 

3.º Concurso de Ilustração Álvaro Feijó 2015 
A/C da Professora Bibliotecária da Escola Secundária de Lousada 
Rua Dr. Mário Soares, 194 
4620-493 Lousada 
 

AVALIAÇÃO 

6. O júri será composto por cinco elementos:  
1. um representante da Direção do Agrupamento de Escolas de Lousada; 
2. um representante da equipa da biblioteca da Escola Secundária de Lousada; 
3. um docente da educação pré-escolar; 
4. um docente do 1.º ciclo do ensino básico; 
5. um docente de Educação Visual do 3.º ciclo do ensino básico.  

 
A avaliação dos trabalhos será realizada pelo júri segundo os seguintes critérios: originalidade; adequação 
da ilustração ao tema; domínio das técnicas de expressão e qualidade da apresentação. A criatividade 
demonstrada em cada trabalho será um fator preponderante na avaliação. 
 
PRÉMIOS 

7. O 3.º Concurso de Ilustração Álvaro Feijó 2015 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. Os 
prémios terão o patrocínio do Prémio Escolar Montepio. 
  
11. Os trabalhos serão expostos na Escola Secundária, sede do Agrupamento de Escolas de Lousada. 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca do Agrupamento de Escolas de Lousada, 12 de janeiro de 2015 
 

A coordenadora da biblioteca e o coordenador de Educação Visual,  
Graça Coelho e Alexandre Ribeiro 
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