VII Concurso Literário “UM CONTO DE NATAL” 2015

REGULAMENTO
1. Objetivos
O Concurso Literário “Um Conto de Natal ”insere-se no Plano Anual de Atividades da Biblioteca
Escolar e pretende promover a escrita criativa e a criatividade e tem uma modalidade: texto
original.
2. Modalidade: Texto original
Um texto original, imaginado pelo concorrente, com personagens originais.
Tema: Um Conto de Natal.
3. Concorrentes
Podem concorrer alunos e membros da comunidade educativa integrando-se, cada grupo, no
escalão correspondente.
São criados cinco escalões:







Escalão A – para alunos do 1º ciclo (4º ano de escolaridade)
Escalão B – para alunos do 2º ciclo do ensino básico
Escalão C – para alunos do 3º ciclo do ensino básico
Escalão D – para alunos do ensino secundário
Escalão E – para membros da comunidade

Caraterísticas dos trabalhos
a) Os trabalhos devem ser inéditos, assinados com um pseudónimo.
b) Os trabalhos devem ser apresentados em formato A4, no máximo de duas páginas, letra
Times New Roman, tamanho 12, espaço 1,5, exceto os alunos do escalão A que
podem apresentar manuscrito.
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4. Apresentação de trabalhos
a) Os trabalhos devem ser enviados com a indicação do pseudónimo e escalão a que
pertencem para o seguinte endereço: bibliotecajgconcursoliterario@gmail.com
b) Os textos dos concorrentes do escalão A são enviados pelo correio, para o endereço abaixo
indicado.
c) No interior de um envelope devidamente identificado com o pseudónimo e escalão deverá ser
introduzida a identificação completa do concorrente (nome completo, nome e morada do
estabelecimento de ensino e do professor coordenador no caso de se tratar de concorrentes do
escalão A, B, C ou D e nome, morada, telefone e correio eletrónio para os concorrentes do escalão
E) e enviada para o seguinte endereço postal:
VII CONCURSO LITERÁRIO “UM CONTO DE NATAL” 2015
Biblioteca Escolar José Gustavo
Rua Dr. Manuel de Arriaga – Quinta da Mata
2805 – 098 CORROIOS
5. Prazos de entrega
a) O prazo para a entrega de trabalhos termina no dia 15 de Janeiro de 2016.
6. Júri
a) O Júri será constituído pelos professores que integram a equipa da Biblioteca Escolar José
Gustavo e um professor do grupo disciplinar de Línguas.
b) Em caso de empate na decisão de atribuição de vencedores, será solicitado parecer a um outro
professor do departamento curricular de Línguas.
c) Não haverá recurso da decisão do júri.

a) Serão atribuídos os seguintes prémios:
Escalão C, D, E – cheque FNAC no valor de 50; 25; 15 euros respetivamente para o 1º, 2º e 3º
classificado.
Escalão A - um livro e uma caixa de lápis de cor aos três primeiros classificados.
Escalão B – um livro e uma caneta, aos três primeiros classificados.
b) Todos os participantes receberão um Diploma de Participação e um marcador de livros
personalizado.
c) Os professores coordenadores receberão um Diploma de coordenação.
d) Os resultados do concurso serão divulgados nos seguintes locais:
Escola Secundária João de Barros (através da sua página oficial)
Blogue da Biblioteca: http://www.leiturasqueacontecem.blogspot.com
Facebook (www.facebook.com/bibliotecajosegustavo)
8. Disposições finais
a) Os casos omissos neste regulamento serão solucionados pelo júri.
b) Serão excluídos os trabalhos que não apresentem o mínimo de qualidade, erros
(ortografia, acentuação e parágrafos) ou não obedeçam ao Regulamento.
c) Será feita uma compilação dos trabalhos que ficará disponível, para consulta, na Biblioteca
Escolar.
d) Será feita uma exposição dos melhores trabalhos apresentados a concurso, por ocasião da Semana
da Leitura 2016, na Biblioteca, no blogue e facebook.
e) A entrega dos prémios será feita presencialmente ou pelo correio.
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