
Escola Secundária Antero de Quental 2020/2021 
Regulamento de Concurso para a criação de Postal de Natal  

Fundação Gaspar Frutuoso 
 

 
Objectivos: 
- Sensibilizar a comunidade escolar para a compreensão artística. 
- Desenvolver e promover a criatividade. 
- Consciencializar para a dimensão estética e para a função da comunicação visual. 
- Fomentar, apoiar e realizar objetos de caráter experimental e técnico; 
- Desenvolver atividades em estreita relação com parceiros externos à escola. 
 
 
Condições de participação: 
 
1- Poderão participar os alunos do básico que frequentam a Escola Secundária Antero de Quental. 
 
2- O concurso destina-se à criação de postais alusivos ao Natal e que venham a ser representativos 
da Fundação Gaspar Frutuoso e da ESAQ.  
 
3- A participação é individual, cada concorrente poderá participar no máximo com dois trabalhos. 
 
4- As técnicas a explorar são livres. 
 
5- As dimensões dos postais não deverão exceder as de uma folha de formato A5  
     (184mm x 210 mm) ou poderão optar pelo formato do postal padrão (105 mm x 148 mm). 
 
6- Os trabalhos deverão ser identificados no verso com: nome completo, ano, turma e escola. 
 
7- Os postais deverão ser entregues no Conselho Executivo pelo professor da disciplina de Educação 
Visual ou Artes Plásticas, até ao dia 26 de novembro. 
 
8- Os postais serão seleccionados por um júri, composto por um elemento do Conselho Executivo, 
por um professor do Grupo 600º e por um representante da Fundação Gaspar Frutuoso no dia 2 de 
dezembro.  

 
9- Dos três postais selecionados, dois serão e adotados pela Fundação Gaspar Frutuoso e um será o 
postal de Natal de 2020 adotado pela Esaq. 
 
10- Os autores dos três postais selecionados serão comtemplados com materiais e utensílios de 
artes visuais. 
 
11- Todos os trabalhos admitidos a concurso farão parte de uma exposição que estará patente na 
escola em dezembro. 

 
12- Os autores dos trabalhos selecionados oferecem à escola e à fundação os trabalhos originais à 
cedendo assim os direitos de reprodução dos mesmos. 

 
 

 
Coordenadora de Artes Visuais e Informática, 

Alexandra Baptista 

https://fgf.uac.pt/pt-pt/fundacao

