REGULAMENTO
1. Introdução
A Câmara Municipal de Armamar, através da sua Biblioteca promove o projeto “Acácia e os
fantasminhas” a nível nacional.
O projeto consiste na criação de um concurso com o objetivo principal de suscitar a
reflexão sobre a temática abordada no livro “Acácia e os fantasminhas”, da autora Margarida
Pogarell, pretendendo induzir a identificação de outros casos reais de alunos NEE
verdadeiramente integrados em contexto de sala de aula em escolas portuguesas.
2. Objetivos do Projeto
▪ Contribuir para uma melhor compreensão da escola inclusiva;
▪ Aumentar a representação positiva da inclusão de alunos com NEE no ensino regular;
▪ Dar a conhecer benefícios da socialização com crianças com NEE;
▪ Fomentar o respeito pela diferença, promovendo a cidadania ativa;
▪ Promover a liberdade de expressão responsável;
▪ Propiciar o trabalho em grupo;
▪ Estimular a leitura, a escrita e a criatividade artística .
3. Destinatários do Projeto
O projeto destina-se a alunos que frequentem os 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, bem
como o Ensino Secundário em escolas portuguesas públicas, privadas ou cooperativas. Só
serão considerados trabalhos elaborados em grupo, com o máximo de cinco elementos, à
exceção do 1.º Ciclo do EB que poderá apresentar trabalhos coletivos (turma). C ada grupo
deverá ser representado por um professor, o qual será responsável pela inscrição do grupo,
pela supervisão e orientação do trabalho e submissão da candidatura.
4. Candidaturas
Os candidatos podem aceder à ficha de inscrição no portal de Armamar, Terra de Emoções
em www.cm-armamar.pt.
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Após o seu preenchimento, deve ser enviada juntamente com o trabalho a concurso para
biblioteca@cm-armamar.pt ou para: Projeto “Acácia e os fantasminhas” - Biblioteca
Municipal de Armamar, Praceta Sá Carneiro, n.º 1, 5110-128 Armamar.
5. Natureza dos Trabalhos
Propõe-se às escolas e aos alunos que após uma análise do Livro “Acácia e os
fantasminhas” 1, elaborem um trabalho com base na leitura desse livro, ou tendo em conta
outras histórias reais de alunos NEE integrados em contexto de sala de aula. Os trabalhos
devem ser apresentados sob um dos seguintes formatos:
> Texto (mín. 400 e máx. 650 palavras) que pode assumir um destes géneros:
Narrativa sobre a história da menina retratada no livro “Acácia e os fantasminhas ”;
Narrativa sobre uma outra história verídica de um aluno NEE integrado numa turma do
ensino regular. Os textos podem incluir ilustrações (máx. 2 páginas A4 no total).
> Vídeo de duração máxima de 3 minutos sobre a temática abordada no livro;
> Banda desenhada com o n.º de vinhetas que não ultrapasse as 6 por página A4 sobre a
temática abordada no livro até um máximo de 2 páginas;
> Poema (máx. 2 páginas A4) recorrendo à utilização de personagens referidas no livro, ou
de outras personagens reais no âmbito da temática abordada no livro. Os poemas podem
incluir ilustrações.
Os trabalhos apresentados em formato Texto narrativo e Poema deverão estar formatados
com o tipo de letra Arial, tamanho 11 e espaçamento de 1,5 linhas.
Cada trabalho deve conter uma ficha técnica onde conste: nome e morada da
escola/agrupamento; designação do grupo; turma e ano dos alunos; nome do professor
representante/orientador do grupo; título do trabalho.
Todas as fontes de informação, imagens e sons usados nos trabalhos devem estar
devidamente referenciadas. Caso o júri detete alguma violação de direitos de autor, o
trabalho será excluído do concurso.
6. Seleção/ Avaliação dos Trabalhos
Numa primeira fase, a Biblioteca Municipal de Armamar fará uma pré -seleção dos trabalhos
para serem avaliados pelo júri final. Os trabalhos serão avaliados com base nos seguintes
critérios:

1 Podem adquirir o livro on-line nas Edições Vieira da Silva e na Wook.
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▪ Concretização dos objetivos do Projeto (referidos no ponto 2 do Regulamento);
▪ Originalidade dos trabalhos;
▪ Pertinência e rigor do conteúdo;
▪ Correção e clareza da expressão;
▪ Qualidade e adequação das imagens e/ou sons;
▪ Identificação das fontes textuais, imagens e sons usados.
7. Constituição do Júri
O júri será presidido pelo representante do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de
Armamar e constituído por:
Um representante da Biblioteca Municipal de Armamar;
Um representante da Biblioteca Escolar da Escola Gomes Teixeira, Armamar;
Uma personalidade convidada de reconhecido mérito na área da literatura/artística;
Presidente da associação APPDA Douro;
Autora do livro “Acácia e os fantasminhas”.
As decisões do júri são soberanas e definitivas. Delas não haverá qualquer recurso.
8. Prémios
O prémio será a publicação dos trabalhos vencedores em cada categoria (nível de ensino) e
em cada um dos formatos: Texto narrativo, Vídeo, Banda Desenhada, Poema.
Será atribuído ainda um prémio monetário de 100 euros ao trabalho melhor apreciado pelo
júri em cada nível de ensino, independentemente do formato apresentado.
As escolas dos alunos premiados receberão um exemplar da pub licação resultante do
projeto “Acácia e os fantasminhas”.
9. Prazos
▪ 12/3/2018 - Termina o prazo de candidatura e de entrega dos trabalhos ;
▪ 15/3/2018 a 17/3/2018 - Avaliação dos trabalhos a concurso;
▪ 19/3/2018 - Anúncio dos trabalhos premiados;
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▪ 28/3/2018 - Lançamento do livro “Projeto Acácia e os fantasminhas” e entrega de
prémios aos alunos e escolas vencedoras.
10. Disposições Gerais
a) A participação neste Projeto implica o conhecimento e aceitação, integral e sem
reservas, dos termos e condições previstos no presente Regulamento.
b) Qualquer situação omissa não prevista no presente Regulamento será apreciada e
decidida pela Biblioteca Municipal de Armamar.
c) A Biblioteca Municipal de Armamar não se responsabiliza por eventuais erros
informáticos ou de extravio de correio que impeçam a validação da participação.
d) Os participantes autorizam a publicação e divulgação do (s) respetivo (s) trabalho (s), em
qualquer meio de divulgação, para efeitos publicitários do Projeto, implicando tal
autorização a cedência, temporária ou definitiva, dos direitos de autor sobre o trabalho.
e) Os responsáveis pelos trabalhos premiados comprometem -se expressamente, como
condição de recebimento do prémio, a participar num evento e autorizam a utilização
publicitária global ou parcial do seu nome. Para estes efeitos, e através da participação no
Projeto, os progenitores ou representantes legais de premiados menores de idade
autorizam a utilização da imagem destes.
11. Apoio aos Trabalhos
Para o esclarecimento de eventuais dúvidas os participantes podem contactar a Biblioteca
Municipal de Armamar através do correio eletrónico biblioteca@cm-armamar.pt ou através
do telefone: 254850806.
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