
BIBLIOTECA DA EB DO ALTO DE ALGÉS 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO “DÁ NOME À MASCOTE da BIBLIOTECA”  

 

DESTINATÁRIOS 

O concurso é destinado à EB do Alto de Algés, JI do Alto de Algés e JI Luísa Ducla Soares. 

 

FORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

A participação é efetuada através do envio para bibaltoalges@gmail.com da ficha anexa com proposta de nome 

para a mascote, pelos professores titulares no caso dos alunos do JI e entregue em mão, na biblioteca, pelos 

delegado e subdelegado de turma no caso do 1º Ciclo. 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

✓ A inscrição é efetuada por turma. 

✓ Cada turma poderá apresentar 2 nomes para a mascote, sendo que um será do género masculino e 

outro do género feminino. 

✓ O nome deverá ser original, criativo e inovador e só poderá ter uma palavra. 

✓ Cada projeto deve ter associado o professor titular de turma que assina a ficha de inscrição, ou  

docente que se responsabiliza pela participação. 

✓ A ficha de inscrição deve ser devidamente preenchida e assinada pelo professor titular de turma. 

✓ Os nomes apresentados devem ser acompanhados de uma pequena sinopse explicativa da escolha do 

nome (memória descritiva), a preencher na ficha de inscrição. 

INSCRIÇÕES E RECEÇÃO DE TRABALHOS 
As inscrições para apresentação das propostas devem ser efetuadas até ao dia 30 de maio inclusive, mediante 

preenchimento da ficha de inscrição respetiva, disponível na página de internet do agrupamento, 

http://www.aemiraflores.edu.pt e enviada por e-mail para bibaltoalges@gmail.com ou entregue em mão, pelos 

delegados e subdelegados das turmas de 1º ciclo, na biblioteca. 

 
JÚRI 

O júri é composto pelos quatro representantes da Biblioteca, por dois representantes da associação de pais 

Pedro Tinoco e Mari Lima e pela coordenadora da Escola, professora Carla Jorge. 

O juri fará uma pre seleção de 5 nomes de cada género, que serão sujeitos a votação de todos 

elementos/alunos interessados (Comunidade escolar da E.B. e JILDS), a uma votação, de modo a eleger os 

nomes  vencedores. 

As decisões do júri não estão sujeitas a recurso. 

 
AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

Os trabalhos são avaliados pelo júri de acordo com os seguintes critérios: criatividade/originalidade e memória 

descritiva das propostas. 

Os trabalhos selecionados estarão disponíveis na biblioteca para votação, usando o sistema de Acti VOTE 

durante a semane de 4 a 8 de junho de 2018 

EXCLUSÃO DE TRABALHOS 

São excluídos todos os trabalhos que não cumpram as condições de participação definidas neste regulamento. 

PRÉMIO 
O prémio dos vencedores consiste numa caneca personalizada para cada género. 

 
PRAZOS 

As normas de participação cumprem a seguinte calendarização: 
✓ Inscrições e entrega de trabalhos até ao dia 30 de maio 
✓ Comunicação de resultados e apresentação dos nomes vencedores será no dia 20 de junho. 
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