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REGULAMENTO DO 
IV CONCURSO DE 
POESIA e CONTO 

 

Agrupamento de Escolas de Trancoso 
Concurso de Poesia e Conto 

Organização do Grupo de Português e da Biblioteca Escolar, no âmbito da 
Semana da Leitura – Ler sempre. Ler em qualquer lugar. 

 
REGULAMENTO 

 
O Grupo de Português e a Biblioteca Escolar promovem um Concurso de 
Poesia e Conto, aberto a todos os alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico e 
Secundário, a decorrer entre 12 de março e 21 de abril de 2020. 
 
 
Objetivos 
Apresentar práticas recreativas de escrita; 
Alargar as atividades criativas centradas na escrita; 
Promover o gosto pela poesia;  
Desenvolver criações na modalidade de poesia e 
conto; 
Divulgar a produção da poesia e conto. 
 
 
Destinatários 

Alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário. 

 

Divulgação do Concurso 

O presente Regulamento é enviado por correio eletrónico institucional a todos 
os Professores do Agrupamento e afixado em locais próprios.  

 

Condições de Participação 

O trabalho é individual e inédito. 
Cada aluno(a) pode concorrer com um poema ou texto de tema livre; 
Cada poema ou texto deverá ser um original, a preto e branco ou a cores, 
datilografado ou manuscrito; 
O trabalho deve ser feito numa folha A4 e apenas num dos lados; 
Todos os poemas e contos devem ter um título adequado; 
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Cada trabalho deverá vir acompanhado, no verso da folha, pelos seguintes 
dados: Nome completo do(a) aluno(a), número, turma e ano. 
 
Notas: 
Ficarão excluídos do Concurso, todos os textos que não cumpram as regras 
acima referidas. 
Todos os trabalhos enviados a concurso serão devolvidos e publicados no 
blogue das BE e na página do Agrupamento. 
 

Prazo e Local de Entrega 

Os trabalhos devem ser entregues, até dia 21 de abril, ao respetivo professor 
de Português. 
 

Critérios de Seleção 

Para a seleção dos melhores poemas e contos serão adotados os seguintes 
critérios de apreciação: 
· originalidade de conteúdo; 
· criatividade; 
· respeito pela estrutura do conto. 
 
Júri 
 
A seleção dos melhores poemas e contos do 3.º Ciclo do Ensino Básico e do 
Ensino Secundário será feita por um júri constituído por três professores. 

 
Divulgação dos Resultados e Entrega dos Prémios 

Os resultados serão divulgados através dos seguintes meios: plataforma 
Moodle (Página da Escola); blogue das Bibliotecas escolares. 

A entrega dos prémios far-se-á na Escola Secundária, no Dia do Agrupamento. 

 
Prémios 

· Todos os participantes recebem um Diploma de Participação, bem como os 
Professores responsáveis pelos trabalhos. 
· Os vencedores (um do 3.º Ciclo do Ensino Básico e outro do Secundário) 
recebem um prémio surpresa! 
                          

    


