Organização:
GNR - Escola Segura em parceria com o Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia, a
Câmara Municipal, as Associações de Pais/E.E. e o Centro de Saúde de Peso da Régua.
Objetivos:
Promover a participação dos alunos do Agrupamento num tema sensível e importante;
Estimular a imaginação e a capacidade criativa dos nossos alunos;
Contribuir para uma maior sensibilização dos peões, de uma maneira geral, e em particular da
comunidade escolar, para os problemas da segurança rodoviária.
Objeto:
Este concurso visa a criação de um Slogan sobre a Segurança Rodoviária. O slogan ou os
slogans vencedores serão pintados junto a algumas das passadeiras existentes em Peso da
Régua, nomeadamente naquelas cuja afluência seja maior, como em frente às escolas do
Agrupamento, Câmara Municipal, Avenida Marginal e Estação Caminhos-de-ferro.
O slogan deverá ser original e constituir uma frase curta, utilizando uma linguagem clara e de
fácil memorização.
Destinatários:
Alunos do Agrupamento de Escola João de Araújo Correia.
Modo de apresentação:
O Slogan deverá ser apresentado na forma digital, impresso em papel e colocado dentro de um
envelope fechado. Cada aluno poderá apresentar um ou mais Slogans.
Os alunos do 3º ciclo e Secundário deverão entregar uma versão em Português e uma versão
numa língua estrangeira lecionada no Agrupamento.
Dentro de cada envelope apenas deve ser colocado um único Slogan.
Data de entrega do trabalho:
A entrega dos Slogans deverá ser feita até ao dia 11 de abril de 2016 no Gabinete da Direção
da Escola. A identificação do autor deverá ser colocada única e exclusivamente no exterior do
envelope, com a indicação do nome, número, turma e número de telefone do aluno.

Avaliação das Propostas:
A metodologia de avaliação e seriação dos trabalhos será determinada pelo Júri, devendo ser
levados em consideração os seguintes critérios:
• Criatividade, qualidade e adequação ao tema;
• Dimensão da frase, por forma a adequar-se, com correta legibilidade ao local onde
será inscrita (passadeira);
Na sequência da seriação efetuada pelo Júri serão atribuídos prémios aos vencedores do
concurso. Dependendo das propostas apresentadas podem ainda ser atribuídas menções
honrosas.
Compete ao Júri excluir as propostas que não se encontrem em conformidade com o
regulamento do concurso.
Sem prejuízo da atribuição do prémio do concurso, caso nenhum dos trabalhos apresentados
preencha requisitos mínimos de qualidade e usabilidade, o Júri poderá não adotar nenhuma
das propostas apresentadas.
Das decisões do Júri não haverá recurso nem reclamação.
Composição do Júri do concurso:
Um representante do GAAF, da Escola Segura, da Câmara Municipal, dos Bombeiros, do Centro
de Saúde de Peso da Régua e um professor de Artes da EJAC.
Divulgação e atribuição do prémio:
Os resultados do concurso serão tornados públicos no dia 15 de abril de 2016 no site do AEJAC
(http://www.escolasjoaodearaujocorreia.com).
Aos trabalhos vencedores, um por cada ciclo de ensino (Centro Escolar das Alagoas, Centro
Escolar da Alameda, EB23 e Escola Secundária) serão atribuídos prémios a designar.
Todos os concorrentes se comprometem a abdicar dos Direitos de Autor dos trabalhos
apresentados, ficando estes a ser propriedade do AEJAC, que os poderá utilizar da maneira
que achar conveniente.
Casos Omissos:
Compete às entidades organizadoras a resolução de todas as situações omissas no presente
regulamento.

