
Regulamento - Concurso de Escrita Criativa  

Liberta a tua imaginação e inventa uma aventura especial relacionada com 
livros…  
 

Este concurso destina-se a todos os alunos dos diferentes ciclos do 

Agrupamento de Escolas de Sardoal. 

Deves escrever um texto narrativo totalmente original e respeitar o tema 

proposto. 

 Inventa um local para a ação da tua história (pode ser uma biblioteca ou outro 

lugar onde os livros estejam presentes…) e cria o teu texto. 

 Todos os textos apresentados a concurso deverão ser criações originais e 

inéditas, não sendo admissível a prática de plágio, total ou parcial.  

A violação desta regra implica a imediata exclusão do texto do presente 

concurso 

• A tua história deve ser apresentada em formato A4, letra Times New Roman, 

tamanho 12, espaçamento simples e ter o máximo de duas páginas. Os textos 

deverão conter a identificação do autor (nome, número, turma e ano de 

escolaridade). 

• Cada concorrente só poderá concorrer com um trabalho. 

• Só serão aceites trabalhos individuais. 

• Entrega o teu texto na Biblioteca Escolar até ao dia 28 de maio de 2018. 

• O júri do concurso será composto por três elementos da equipa da Biblioteca 

Escolar. 

• Será atribuído um prémio surpresa ao vencedor, por cada ciclo de ensino. 



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

• Os textos a concurso serão apreciados de acordo com os seguintes critérios: 

- Respeito pelo tema, 

- Originalidade/Criatividade, 

- Correção ortográfica, 

- Riqueza vocabular, 

- Correção e clareza, 

- Qualidade estética, 

- Coerência textual; 

• Todos os participantes receberão um diploma de participação. 

• Os textos a concurso ficarão propriedade da Escola do Sardoal, podendo esta 

divulgá-los, sempre que considerar oportuno. 

• Os resultados do concurso serão divulgados na Biblioteca Escolar e na página 

do Agrupamento, na primeira semana de junho. 

• Os prémios serão entregues oportunamente aos vencedores. 

 

                                                                                                             PARTICIPA! 

                                                                                                             Vai ser divertido! 

  

   

  


