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Concurso Postal de Natal 
REGULAMENTO 

 

PARTICIPAÇÃO 

Podem participar neste concurso os alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino da 

Região Autónoma dos Açores. 

A participação neste concurso destina-se à criação do Postal de Boas Festas FAPA 2021. 

O concurso terá o seu início em 8 de Novembro de 2021. 

IDADES DOS PARTICIPANTES 

- Podem participar todos os alunos entre os 4 e os 14 anos completados até ao dia 31 de 

dezembro de 2020. 

TEMA 

- O tema a concurso é o Natal, pelo que os desenhos devem ter elementos alusivos à época 

natalícia. 

REQUISITOS DOS POSTAIS 

- Devem ser feitos numa folha A4 branca lisa (na horizontal ou vertical). 

- Cada desenho deverá ter um título. O título não é considerado nos critérios de seleção dos 

desenhos vencedores, no entanto vai permitir ao júri entender melhor o significado do trabalho.  

- É obrigatório identificar o desenho no verso, indicando: nome completo, idade, nome do 

Encarregado de Educação, Escola e ano de escolaridade. 

- Não existe qualquer limitação em relação à técnica a utilizar: tipo de papel, cores, etc.  

- Cada artista/criativo apenas pode enviar um desenho a Concurso. 
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- O nome do ficheiro deverá conter: nome completo, escola e ano de escolaridade (p.ex. 

joaopedrosilva_EBSV_3ano). 

- Os desenhos devem ser enviados para o correio eletrónico da Federação de Associações de 

Pais e Encarregados de Educação dos Açores (associacoespaisacores@gmail.com) até ao dia 03 

de dezembro de 2021. 

- Os originais dos desenhos vencedores deverão ser enviados, via CTT, após seleção pelo júri e 

comunicação para a morada: 

FAPA - Federação das Associações de Pais e Encarregados de Educação dos Açores   

Rua Padre Damião 

9700 - 519 Praia da Vitória, Ilha Terceira 

JÚRI 

O júri será constituído por elementos da Comunidade Educativa e terá cinco elementos, 

conforme segue: 

 Um representante da Assembleia Geral da FAPA;  

 Um representante da Direção da FAPA;  

 Um representante do Conselho Fiscal; 

 Um docente;  

 Um Encarregado de Educação. 

O júri após o fecho do concurso no dia 6 de Dezembro em hora a indicar, para efetuar a seleção 

do desenho vencedor e das duas menções honrosas. 

SELEÇÃO DOS DESENHOS 

A seleção do desenho divide-se em 2 grupos: 

 2 Menções Honrosas 

 1 Vencedor  
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PRÉMIOS 

Haverá apenas um vencedor e duas menções honrosas. 

O vencedor e as duas menções honrosas receberão um prémio surpresa. 

Todos os participantes receberão um certificado de participação. 

COMUNICAÇÃO DOS VENCEDORES 

A comunicação do desenho vencedor e das duas menções honrosas será efetuada através dos 

suportes de comunicação da FAPA, nomeadamente Facebook e correio eletrónico. 

OBSERVAÇÕES 

Todos os desenhos dos participantes ficarão em poder da FAPA, reservando-se a esta os direitos 

de reprodução e utilização dos mesmos para os fins que achar necessário. Com a entrega do 

desenho será dado expresso consentimento pelos encarregados de educação para este fim, 

através do envio da Declaração de Cedência de Direitos de Autor e de Autorização de Utilização 

de Dados Pessoais. 

Apenas o desenho vencedor fará parte da imagem do postal. 

A participação neste concurso pressupõe a aceitação na íntegra das presentes regras que será o 

postal da FAPA na época natalícia de 2021 

 


