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    Concurso: Bem-vindos à Poesia

MODALIDADE A CONCURSO

• Texto Poético — Tema Livre

Qualquer que seja o tema da composição poética 
esta deverá conter palavras/expressões/ideias 
relacionadas com o tema: “Sentidos!”

REGULAMENTO DO CONCURSO

• O trabalho deverá ser inédito;

• Cada concorrente só poderá concorrer com um 

poema;

• Só serão aceites trabalhos individuais;

• O poema deve ser entregue na ficha de 

inscrição/participação;

• A entrega dos trabalhos deverá ser feita na Biblioteca Escolar ou ao professor de português;

• O prazo para a entrega dos trabalhos termina a 27 de fevereiro de 2015;

• Os prémios serão atribuídos de acordo com as seguintes categorias:

— 1 prémio por ano de escolaridade (4º ao 12º)

— 1 prémio para os adultos (pessoal docente, pessoal não docente e familiares de alunos);

• Os prémios só serão atribuídos se a qualidade dos textos o justificar;

• Todos os participantes receberão um diploma de participação;

• Os textos a concurso ficarão propriedade das escolas do Sardoal, 

podendo estas divulgá-los, sempre que considerar oportuno;

• A divulgação dos resultados do concurso e a entrega dos 

prémios terão lugar na atividade “Chocolate com Poesia”.

Este concurso decorre na Biblioteca Escolar e destina-se a alunos do 
4º ao 12º anos de escolaridade, e a adultos: docentes, não docentes e 

familiares de todos os alunos das escolas do Sardoal.

“O poeta é um fingidor.
Finge tão completamente 
Que chega a fingir que é dor
A dor que deveras sente.”

Fernando Pessoa
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MODALIDADE A CONCURSO

Texto Poético — Tema: “Sentidos”

REGULAMENTO DO CONCURSO
• O trabalho deverá ser inédito;
• Cada concorrente só poderá concorrer com um poema;
• Só serão aceites trabalhos individuais;
• O poema deve ser entregue na ficha de inscrição/
participação;
• A entrega dos trabalhos deverá ser feita na biblioteca 
escolar  
  ou ao professor de Português;
• O prazo para a entrega dos trabalhos termina a  27 de 
fevereiro;
• Os prémios serão atribuídos de acordo com as seguintes 
  categorias:
— Alunos: 1 prémio por ano de escolaridade (4º-12º)
— Adultos: 1 prémios para pessoal docente, pessoal não 
docente  
     e familiares de alunos.
• Os prémios só serão atribuídos se a qualidade dos textos o 

justificar;
• Todos os participantes receberão um diploma de 
participação;
• Os textos a concurso ficarão propriedade do 

Agrupamento de escolas de Sardoal, podendo este 
divulgá-los, sempre que considerar oportuno;

• A divulgação dos resultados do concurso e a entrega dos 
prémios terão lugar na atividade Chocolate com Poesia.

Este concurso decorre na BE e destina-se a alunos do 
4º ao 12º anos de escolaridade, e a adultos: docentes, não 

docentes e familiares de todos os alunos das escolas do Sardoal.
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