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Agrupamento de Escolas Amadora Oeste 

Nº de Código 402 760 - Telefone: 21 498 59 90 - Fax: 21 498 59 99 
Rua Elias Garcia, 329 - 2700-323 Amadora 

 

 

Projeto ANTOLOGIA 

 

 

 

 

Regulamento 

 

1. O projeto Antologia tem como principal objetivo a publicação de um livro que reúna os 

melhores trabalhos realizados pelos alunos do Agrupamento no ano letivo de 2017-

2018. 

2. Este é um projeto que se iniciou no ano letivo de 2014/2015 e que vai, portanto, na 4ª 

edição. Será dada continuidade ao projeto nos anos seguintes como a publicação de 

novos livros. 

3. O projeto é financiado, no presente ano letivo pelo, pelo eixo 2 -  Projeto de Qualidade 

e Excelência - do Programa Municipal de Apoio aos Projetos Socioeducativos da Câmara 

Municipal da Amadora. 

4. Em virtude do orçamento reduzido, temos de limitar a produção da Antologia a cerca 

de 250 exemplares, com cerca de 100 páginas cada um. 

5. Este orçamento permite publicar cerca de 80 trabalhos. 

6. Cerca de 40 das 100 páginas da Antologia são a cores. 

7. Os trabalhos a publicar inserem-se nas vertentes de texto (poesia e prosa), desenho, 

pintura e fotografia. 

8. O presente projeto é dirigido a todo o Agrupamento, pelo que os trabalhos a publicar 

contemplam todos os alunos de todas as escolas, ciclos de escolaridade e percursos edu-

cativos. 

9. A publicação dos trabalhos será, sempre que possível, equilibrada entre ciclos de esco-

laridade e percursos educativos em função do número de alunos e turmas existentes no 

Agrupamento em cada uma das situações. 
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10. A publicação de trabalhos será, sempre que possível, equilibrada entre as vertentes de 

texto (poesia e prosa), desenho, pintura e fotografia. 

11. Os trabalhos a publicar são os desenvolvidos ou ainda a desenvolver pelos alunos do 

agrupamento, no presente ano letivo, em contexto curricular ou extracurricular. 

12. Os professores do agrupamento farão uma pré-seleção dos trabalhos a publicar, envi-

ando apenas aqueles que considerem terem qualidade mínima para publicação. 

13. Os trabalhos candidatos a publicação têm de estar devidamente identificados com o 

nome(s) completo(s) do(s) autor(es), número(s), turma(s) e idade(s). 

14. Os professores do agrupamento enviam os trabalhos pré-selecionados para o endereço 

de correio eletrónico antologia.amadora.oeste@gmail.com. 

15. A entrega dos trabalhos em formato não digital será feita pessoalmente à equipa do 

projeto Antologia. 

16. O envio ou a entrega pessoal dos trabalhos tem de ocorrer impreterivelmente até às 

00:00 horas do dia 15 de abril de 2018. 

17. A seleção dos trabalhos a publicar é da responsabilidade da equipa do projeto. 

18. A seleção dos trabalhos decorrerá entre os dias 16 e 30 de abril de 2018. 

19. A lista final dos trabalhos a publicar será publicitada no site do Agrupamento, no dia 30 

de abril de 2018. Os autores dos trabalhos a publicar serão contatados posteriormente 

pela equipa do projeto. 

20. A organização e a edição digital da Antologia são da responsabilidade da equipa do pro-

jeto. 

21. A seleção da empresa gráfica que produzirá o livro é da responsabilidade da equipa do 

projeto. 

22. A produção do livro decorrerá no mês de maio de 2018. 

23. A divulgação da Antologia será feita durante o mês de junho de 2018 num espetáculo a 

organizar pela equipa do projeto para o efeito. 

24. Todos os autores de trabalhos publicados receberão um exemplar da Antologia. 

25. A equipa do projeto reserva-se o direito de alterar as normas constantes deste regula-

mento em função de imprevistos que possam surgir e no interesse da qualidade do pro-

duto final. 

 

 

Amadora, 31 de janeiro de 2018 

A equipa do projeto 
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