
 
Escola Secundária com 3º Ciclo do EB Dr. Joaquim de Carvalho 

 
Cartaz para as Jornadas Culturais - 2011/2012 

 
Concurso 

 
A Escola Secundária com 3º Ciclo do EB Dr. Joaquim de Carvalho vai, à imagem dos 

anos anteriores, promover um concurso para a concepção de um cartaz de divulgação das 
Jornadas Culturais a realizar em 2012. 

O trabalho escolhido poderá ser utilizado como cartaz e/ou capa de brochura para a 
divulgação das Jornadas Culturais. 
 
  
Regulamento: 
 

1. O concurso é aberto a toda a comunidade escolar da Escola Sec.com 3º Ciclo do EB 
Dr. Joaquim de Carvalho. 

 
2.  Cada concorrente poderá participar com um máximo de três trabalhos. 

 
3. São permitidas todas as técnicas gráficas, excepto a colagem.  

 
4. O cartaz deverá incluir as seguintes frases: 

 
- Jornadas Culturais 
- Figueira da “Foz”, do mar e da serra 
- 22 a 24 de Março de 2012 
- Esc. Sec. c/ 3º Ciclo do EB Dr. Joaquim de Carvalho 

 
5. O cartaz a entregar para o concurso deverá ter o formato A3.  

 
6. O cartaz será identificado com pseudónimo. A identificação do autor deverá ser 

incluída no interior de envelope fechado, identificado no exterior com o mesmo 
pseudónimo. 

 
7. O cartaz deverá ser entregue no Órgão de Gestão e Administração da escola até ao 

dia 20 de Janeiro de 2012, inclusive, até às 17:30 horas. 
 

8. O júri que irá escolher o trabalho vencedor será formado pelos elementos da comissão 
organizadora das Jornadas Culturais 2011-2012 e por um elemento indicado pelo 
Coordenador do Departamento de Expressões e Tecnologias. 

 
9. Ao trabalho vencedor será atribuído um prémio, a ser entregue na Sessão de abertura 

das Jornadas Culturais. 
 
10. O júri do concurso reserva-se o direito de não seleccionar nenhum cartaz vencedor, 

caso a qualidade dos trabalhos a concurso não seja a mínima considerada necessária. 
 
 
    Figueira da Foz, 9 de Dezembro de 2011 
 

O Director 
 

                 ________________________ 


