
 

Concurso literário 

 

A ocasião faz a escrita 

 
REGULAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 Concurso literário 

  
              A ocasião faz a escrita 

 

 

02 a 27 de março  

Biblioteca Escolar 

2019-2020 

 

 

 

 



Âmbito 

 O concurso literário A ocasião faz a escrita! é a 1.ª edição de um concurso de escrita em prosa promovido pelas 

Bibliotecas Escolares do Agrupamento, estando contemplado no plano anual de atividades, para o ano letivo 2019-2020.  

O concurso terá duas modalidades, uma destinada ao 1.º e 2.º ciclo, outra ao 3.º ciclo e secundário.  

O tema para o 1.º ciclo e 2.º ciclo é A Paz. O tema para o 3.º ciclo e secundário será revelado aos alunos participantes 

no dia de realização do concurso.  

 

Objetivos 

 O concurso literário tem como objetivos: 

a)  Desenvolver e aprofundar, nos alunos participantes, a expressão escrita em prosa; 

b) Promover a articulação entre diferentes ciclos e escolas do agrupamento; 

c) Promover a criatividade; 

d) Envolver os alunos participantes na reflexão acerca de um tema proposto. 

 

 Destinatários 

 O concurso é dirigido aos alunos do 1.º ciclo, do 2.º ciclo, do 3.º ciclo e do ensino secundário do Agrupamento de 

Escolas de São João da Talha. 

 

Condições de participação 

 A participação no concurso é individual. 

 Cada aluno só poderá participar com um trabalho. 

 Os trabalhos elaborados pelos alunos do 1.º ciclo e do 2.º ciclo deverão ser entregues escritos em computador, em 

português, em folha A4, com letra trebuchet MS, tamanho 12 e obrigatoriamente com título. Cada trabalho não deverá exceder 

uma página A4. 

Os trabalhos elaborados pelos alunos do 3.º ciclo e secundário serão realizados nas instalações da Biblioteca Escolar das 

Escolas Básica e Secundária, em data e hora a determinar. Os trabalhos serão manuscritos, em folha própria, fornecida pela 

Biblioteca, e terão obrigatoriamente um mínimo de 150  e um máximo de 280 palavras. 

 Só serão admitidos a concurso trabalhos inéditos e não publicados. Serão excluídos os textos que indiciem qualquer 

forma de plágio. 

 Calendarização  

 O concurso decorre entre os dias 02 e 27 de março de 2020. 

 

Entrega dos trabalhos 

Alunos do 1.º e do 2.º ciclo 

 Os trabalhos deverão ser entregues até ao dia 27 de março de 2020, na Biblioteca Escolar. 

 Para garantir a confidencialidade dos concorrentes, estes devem apresentar-se com um pseudónimo:  

 Os concorrentes entregam  o trabalho num envelope A4, fechado, colocando por fora o título do texto, o ano de 

escolaridade e o pseudónimo; 

 Dentro do envelope A4 colocam outro envelope fechado, mais pequeno,  onde escrevem além do pseudónimo, a 

identificação do aluno (nome, número, turma, ano de escolaridade e escola a que pertence). Este envelope só será 

aberto pelo júri após a escolha do melhor texto de cada ciclo de escolaridade.  



Alunos do 3.º ciclo e secundário 

Os alunos participantes deverão inscrever-se na Biblioteca da sua escola até ao dia 06 de março. O calendário para a 

escrita dos textos será revelado aos alunos no ato da inscrição. 

 Os concorrentes devem apresentar-se na biblioteca, na hora agendada, com uma esferográfica de cor azul ou preta. 

Para garantir a confidencialidade dos concorrentes, estes devem apresentar-se com um pseudónimo:  

 Os concorrentes entregam  o trabalho num envelope A4 fechado, colocando por fora o título do texto, o ano de 

escolaridade e o pseudónimo. 

 Dentro do envelope A4 colocam outro envelope fechado, mais pequeno,  onde escrevem além do pseudónimo, a 

identificação do aluno (nome, número, turma, ano de escolaridade e escola a que pertence). Este envelope só será 

aberto pelo júri após a escolha do melhor texto de cada ciclo de escolaridade.  

Os envelopes serão fornecidos pela Biblioteca. 

  

Constituição do Júri 

 Para a seleção dos trabalhos vencedores do concurso, será constituído um júri que integrará dois professores do 1.º 

ciclo, dois professores de Português do 2.ºciclo, dois professores de Português do 3.º ciclo/secundário e as professoras 

bibliotecárias do Agrupamento. Das decisões do júri não caberá recurso. 

  

Critérios de seleção 

Será selecionado um trabalho por cada ciclo de escolaridade (1.º ciclo ; 2.º ciclo). Será selecionado um trabalho por 

cada tema (3.º ciclo e secundário). 

 A avaliação dos textos efetuar-se-á com base nos seguintes critérios: 

 Adequação ao tema 

 Correção ortográfica 

 Riqueza vocabular 

 Originalidade/criatividade 

 Coerência textual 

 Respeito pelas regras de escrita do texto narrativo 

 

Prémios  

 Aos vencedores do concurso (um por cada ciclo de escolaridade) serão atribuídos um prémio e um diploma. 

 O júri poderá, se assim o entender, atribuir menções honrosas.  

 A todos os participantes serão atribuídos certificados de participação. 

  

Divulgação dos trabalhos 

 Os trabalhos premiados serão divulgados pela Biblioteca Escolar, assegurando a respetiva autoria. 

  

Situações omissas 

 Eventuais situações omissas, neste regulamento, serão supridas e decididas pelo júri do concurso. 

 

  


