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Regulamento do 

concurso          

Artigo 1º 

Âmbito 

O presente regulamento define as condições de participação, seleção e prémios do 

Concurso “Contos de Natal 2012-2013″, promovido pelas Bibliotecas Escolares do 

Agrupamento de Escolas de Montelongo. 

Artigo 2º 

Objetivos 

 Interiorizar hábitos de escrita associados a situações de prazer e reforço da 

autoconfiança. 

 Incutir o gosto pela Literatura. 

  Divulgar textos escritos pelos alunos como meio de encontrar sentido para a 

sua produção. 

 Divulgar a criatividade dos alunos. 

Artigo 3º 

Participantes no concurso 

 Podem participar no Concurso Literário “Contos de Natal 2012-2013″ todos os 

alunos do Agrupamento de Escolas de Montelongo. 

 São criados três escalões de concurso: 
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a) 1º Escalão – Alunos inscritos no 1º ciclo; 

b)  2º Escalão – Alunos inscritos no 2º ciclo; 

c)  3º Escalão – Alunos inscritos no 3º ciclo. 

Artigo 4º 

Condições de admissão 

 Os concorrentes deverão escrever os contos em folha A4 (limite máximo de 2 

páginas). 

  Os trabalhos serão, obrigatoriamente, escritos em língua portuguesa. 

 Todos os alunos concorrem obrigatoriamente com trabalhos passados a 

computador. 

 O Conto de Natal deverá ser elaborado tendo por base a imagem seguinte. 

 Os concorrentes têm total liberdade criativa, respeitando, porém, o tema 

(Natal), a ideia implícita à imagem anterior e o tipo de texto (narrativo).  
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Artigo 5º 

Processo do Concurso 

 Os concorrentes enviarão, para o correio eletrónico da Biblioteca Escolar 

Montelongo (bibliotecamontelongo@gmail.com), um conto inédito, no qual 

constará o nome do concorrente e da escola, a turma e o ano que frequenta. 

 O prazo limite para entrega dos trabalhos é o dia 10 de Dezembro de 2012. 

Artigo 6º 

Avaliação e Seleção 

A avaliação e seleção dos trabalhos premiados serão realizadas pela Equipa da 

Biblioteca Escolar. 

Artigo 7º 

Competências da equipa de avaliação 

A Equipa de avaliação terá as seguintes competências: 

 Verificar a correção das candidaturas; 

 Selecionar os trabalhos premiados por escalão; 

  Recusar a atribuição de prémios se entender que a qualidade dos trabalhos 

não justifica a atribuição dos mesmos. 

Artigo 8º 

Critérios de Seleção 

Serão critérios essenciais para a seleção dos trabalhos premiados os seguintes: 

 Mensagem literária transmitida; 

 Expressividade do vocabulário utilizado; 

 Respeito pelo tema do concurso e pelo tipo de texto; 

 Variedade do vocabulário; 

 Correção ortográfica. 
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Artigo 9º 

Prémios 

 Haverá um prémio para cada escalão. 

 Os prémios serão divulgados oportunamente, mas deverão constar de livros ou 

materiais de interesse para o enriquecimento cultural dos premiados. 

Artigo 10º 

Direitos de Autor 

 O ato de concorrer pressupõe a cedência de quaisquer direitos sobre os contos 

apresentados a concurso ao Agrupamento de Escolas de Montelongo, o qual, 

respeitando a integridade da obra e o seu autor, poderá fazer o uso que 

entender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A equipa da BE 

Feliz 

Natal! 


