“Para ti uma Flor!”
Elabora/DECORA Uma Flor
Uma flor pode representar a amizade, o amor, o agradecimento… OS AFETOS

Regulamento da 2ª Edição do Dia dos Afetos na BE de S. Gens– 2018
Organizado pela BIBLIOTECA ESCOLAR, com a colaboração dos Educadores e docentes das
turmas.

1 – TEMÁTICA
A temática é condicionada à celebração do DIA DOS AFETOS.
2 – OBJECTIVOS
• Estimular as competências diversas como a ilustração, pintura e decoração;
• Desenvolver competências transversais aos currículos, envolvendo um conjunto articulado de saberes
que passem pelo desenho e língua portuguesa;
• Contribuir para a promoção da arte na comunidade escolar;

. Estimular a participação das famílias
3 – DESTINATÁRIOS
O público-alvo do concurso deste ano são os alunos do Pré escolar e 1ºC, da escola de S. Gens.
4 – ORGÂNICA
a) Aos alunos é proposta a criação de uma flor. Esta pode ser em relevo, em três dimensões ou
apenas uma ilustração original. Podem ser utlizados vários materiais: cartão (por exemplo
reciclado), papel, pano, etc. A Flor será elaborada e decorada livremente utilizando técnicas e
materiais à escolha;A Flor pode ser para pendurar, afixar, pousar ou colocar em jarras. Não
podem ser flores naturais.
b) Os trabalhos apresentados deverão ser individuais;
c) Cada aluno poderá apresentar uma proposta;
c) As flores podem conter texto, frases ou pequenos poemas alusivos ao tema;
f) Os trabalhos deverão ser entregues na Biblioteca, devidamente identificados no verso, com
uma etiqueta contendo nome, número e turma
g) O prazo de entrega dos trabalhos termina a 16 de FEVEREIRO;

h) Serão seleccionados trabalhos para uma exposição a realizar na Escola. Reserva-se o direito
de excluir os que não cumpram critérios mínimos de qualidade ou não obedeçam às regras
estipuladas.
i) Cada turma deve entregar junto com as flores dos alunos 1 pequeno texto (trabalho
colectivo na sala de aula) que complete a seguinte frase…
UMA FLOR…
j) Os encarregados de Educação são convidados a participar na concepção e realização das
flores.

5 – CALENDARIZAÇÃO
. Receção dos trabalhos: Até 16 de FEVEREIRO;
. Entrega de Certificados de participação e alguns diplomas com Mensão honrosa (Em data a
fixar)
6 - CERTIFICADOS
As mensões honrosas serão atribuídas em conjunto pela professora Bibliotecária e as
coordenadoras de Departamento do Pré escolar e 1º C, aos trabalhos mais criativos.

