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O presente concurso, promovido 

pelo Agrupamento de Escolas de 

Barrancos (AEB), tem como finalida-

de distinguir, pela qualidade e      

criatividade, as melhores quadras alusivas ao tema 

da Poupança, no âmbito da     Educação Financeira 

nas Escolas.  

Podem participar todos os alunos do 1.º, 2.º e 3.º 

Ciclos do  AEB. 

 

Modalidades admitidas: 

Os trabalhos a concurso devem ter duas quadras. 

Pelo menos uma das quadras deve incluir,          

obrigatoriamente, a palavra Poupança ou Poupar.   

 

 

Júri do Concurso:  

As quadras a concurso serão avaliadas por um júri  

composto por três professores: Célia Paiva, Adélia 

Ferreira e Fernando Estevens. 

O Júri valoriza as quadras a concurso não só pela 

sua qualidade e criatividade, mas também pela sua 

ligação ao tema a concurso.  

Regulamento do Concurso: 
 

 

Entrega das quadras:  

Cada participante concorre com um 

trabalho composto por duas quadras. 

 

O trabalho deve ser escrito em computador, ou 

manuscrito com letra legível, numa folha A4, com ou sem 

ilustração, e identificado num dos cantos inferiores da 

folha com um pseudónimo do autor (nome “falso” 

inventado pelo concorrente).  

O trabalho deve ser entregue dentro de um envelope A4 

fechado. Dentro do envelope A4 devem colocar outro 

envelope pequeno, também fechado, contendo, na sua 

parte exterior, o pseudónimo escolhido pelo autor do 

trabalho e, no seu interior, uma folha com o nome 

completo e a turma do concorrente.  

 

Prazo e local de entrega dos trabalhos:  

Os trabalhos deverão ser entregues até ao dia 16 de 

maio de 2016 na Secretaria do Agrupamento.  

 

  

 

Apuramento dos Vencedores: 

O apuramento far-se-á a partir da distribuição de todos 

os trabalhos em três grupos — correspondentes aos três 

ciclos do Ensino Básico a concurso. Após a sua 

apreciação, o Júri selecionará os dois melhores trabalhos 

em cada um deles. 

Ter-se-á em conta a criatividade e a originalidade. No 

caso do trabalho apresentado não ser original, ficará 

automaticamente desclassificado.  

Para além da exposição dos trabalhos na Biblioteca, os 

trabalhos vencedores serão divulgados na página 

eletrónica do Agrupamento. Serão entregues certificados 

de participação a todos os concorrentes e prémios aos 

vencedores. 

 

Prémios do Concurso:  

Serão atribuídos os seguintes prémios aos melhores 

trabalhos: 

 

Três 1.º Prémios (um por ciclo):  10 

  

Três 2.º Prémios (um por ciclo):  7,5  

 

“Sejam poupadinhos”, mas participem !  
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