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Concurso de Ideias 

 “Elemento cerâmico em alto e baixo relevo- Comemorativo dos 30 anos” 
 

REGULAMENTO 
 

I – Enquadramento 
A Escola Sec. Com 3º ciclo António Gedeão, inaugurada em 6-10-1983, comemora 
30 anos de um percurso, “... O caminho faz-se caminhando...”. Foram muitos, os 
que percorreram este caminho e juntos construímos a ESCOLA. 
Este concurso constitui um desafio à criatividade. Pretende-se através deste 
concurso, proporcionar aos alunos a oportunidade para expressarem as suas 
ideias, as suas emoções, onde a arte pode estabelecer um forte contributo na 
mudança. 
 
II – Participantes 
Podem participar no concurso todos alunos da escola e ex-alunos do curso das 
artes.  
 
III – Trabalhos 
O elemento comemorativo dos 30 anos da Escola Sec. Com 3º ciclo António 
Gedeão, será executado em cerâmica em alto e baixo relevo, não pode ultrapassar 
15cm, com possibilidade de realização de um molde para reprodução em série. 
 
São admitidos a concurso, trabalhos artísticos sem restrições a técnicas e 
elementos gráficos como desenho, Pintura etc., mais significativos da ideia.  A 
forma (contorno) pode ser regular ou irregular, não ultrapassando 15cm. 
A proposta deve fazer referência aos 30anos, ano de inauguração e ano 
comemorativo (1983-2013) e ao nome da Escola. 
O formato de apresentação A4, à escala 1:1 ou em  Jpg quando enviado por email. 
Podem ser apresentados no máximo duas propostas. 
Deverão ser identificadas com o nome e o ano que frequentam ou frequentaram a 
escola. 
 
IV – Prazos 
As propostas devem ser entregues até ao dia 13 de Dezembro de 2013da seguinte 
forma: 
 
Na escola na sala L1. 
Por correio : Escola Sec. António Gedeão ,Alameda Guerra Junqueiro 11 Laranjeiro 
2814 503 Almada 
Por email : esagexpressoes@gmail.com 
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Os resultados serão divulgados no dia 9 de Janeiro de 2014. Durante este período, 
as propostas selecionados, vão ser expostos para a comunidade escolar em local a 
definir. 
 
1ª fase  - Seleção de três propostas e realizados protótipos em colaboração com 
Núcleo de Artes do Fogo e outras Expressões. 
 
2ª Fase-Das três propostas selecionadas na 1ª fase e dos protótipos realizados, 
será selecionado um para posterior reprodução.  
 
V – Júri 
As propostas serão apreciadas por um júri, constituído por um Professor 
responsável pelo concurso, um Assistente Operacional, um Representante dos 
Alunos e Encarregados de Educação, um Representante da Direção e pelos 
Professores de Educação Visual. 
 
VI – Prémios 
Será atribuído o 1º prémio à melhor proposta. Cabe ao Júri a decisão de não 
atribuir qualquer prémio, caso as mesmas não revelem qualidade. 
 
VII - Devolução dos trabalhos  
Os trabalhos não serão devolvidos, integrando o espólio da Escola e ficarão sempre 
disponíveis para futuras exposições. 
 
VIII – Apoios 
Para os materiais e prémios será pedido apoio financeiro à Câmara Municipal de 
Almada, Junta de Freguesia e à Direção da escola. 
 
IX – Considerações finais 
Será realizada uma exposição com as propostas em local a definir e editado um CD 
com fotografias. 
 
X- Organização 
A divulgação do concurso é feita na escola, na página da escola e nas redes sociais. 
Dúvidas poderão ser enviadas para o email esagexpressoes@gmail .com 
 
Professora  Lucinda Almeida 
 
                                                                                                   
 Escola Sec. com 3º ciclo António Gedeão 


