Concurso Literário “Era uma vez… na Escola”
REGULAMENTO
1 - OBJETIVOS
A comissão de comemoração dos 20 anos da Escola EB 2,3 de Mundão promove um
concurso literário tendo os seguintes objetivos:
- incentivar a produção escrita entre a comunidade educativa;
- estimular o gosto pela escola;
- estimular a criatividade na produção literária;
- promover o gosto pelo bom uso da língua portuguesa.

2 – MODALIDADE E ESCALÕES
O Concurso Literário abrange apenas a modalidade de conto subordinado ao tema
“ Era uma vez… na Escola” e integra os seguintes escalões:
Escalão A – destinado a alunos do 2º ciclo;
Escalão B – destinado a alunos do 3º ciclo;
Escalão C – destinado a funcionários, pais/encarregados de educação, professores e
ex alunos.
3 - REGRAS
Cada concorrente poderá inscrever um só texto para o concurso.
Cada texto a ser inscrito no concurso deverá ser absolutamente inédito,
Os textos a concurso serão apresentados em texto impresso de um só lado, em
formato A4, paginada a espaço 1,5, letra Times New Roman, tamanho 12, tendo no
mínimo 2 folhas e no máximo 5, devendo os seus autores enviar quatro exemplares.
 Esses exemplares, assinados com pseudónimo, serão acompanhados por um
sobrescrito lacrado, contendo a identificação completa do respetivo autor.
 Os originais concorrentes deverão ser enviados até ao dia 30 de setembro de 2016
ao Agrupamento de Escolas de Mundão com a seguinte indicação: “Concurso
Literário: “Era uma vez … na Escola”.




4 - SELEÇÃO
 Um júri designado pela Escola fará a avaliação das obras submetidas, votando nos
textos vencedores, um por escalão.

4.1.CONSTITUIÇÃO DO JÚRI
 1 Representante dos docentes de português do 2º ciclo;
 1 Representante dos docentes de português do 3º ciclo;
 1 Representante da Direção da Escola;
 1 Representante da equipa da BE;
 1 Representante da comissão “ Vinte anos Mundão”.
4.2. COMPETÊNCIAS DO JÚRI
 O júri decidirá por unanimidade ou por maioria simples, atribuindo o prémio a um

texto por cada escalão, sem lugar a qualquer tipo de menções honrosas.
 Se nenhum texto num ou mais escalões não atingir o nível de qualidade mínimo,
não será apontado um vencedor para aquele escalão.
 Das decisões do júri não caberá recurso.




5 - PRÉMIOS
Para o vencedor de cada escalão, haverá um prémio no valor de 50 € em voucher da
FNAC.
Divulgação dos textos vencedores no jornal da escola.

6. CALENDÁRIO

O prazo para inscrição no concurso e entrega dos textos: 30 setembro de 2016.

Divulgação dos vencedores: final de novembro de 2016.

A divulgação será feita através da página do Agrupamento.

7. ENTREGA DOS PRÉMIOS

Os prémios serão entregues aos autores galardoados no dia cultural do final do 1º
período.

A comissão 20 Anos Mundão

