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1. Objeto 

 

Quem conta um conto? É um concurso de escrita criativa promovido pela Associação 
Juventude Amiga em parceria com as Bibliotecas Escolares do Agrupamento. 
 
 

 
2. Disposições gerais 

 
2.1. Objetivos 

 

• Promover a escrita e a leitura divulgando trabalhos de toda a comunidade educativa  

• Estimular a criatividade e a sensibilidade estética 

• Promover a cidadania através da solidariedade e de ajuda ao próximo 
 

 

2.2.  Destinatários 

 

O concurso destina‐se a toda comunidade educativa do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel 
Fernandes. 
Podem concorrer, através da apresentação de dois textos criativos, num dos seguintes 
escalões: 
 

• 1ª Escalão – alunos do 1º ciclo 

• 2ª Escalão – alunos do 2 ciclo 

• 3º Escalão‐ alunos do 3º ciclo 

• 4º Escalão‐ alunos do secundário 

• 5º Escalão‐ Pais/Encarregados de Educação, Assistentes Operacionais e Docentes 
 
Os concorrentes podem participar individual ou coletivamente. 
 
Os participantes assumirão o compromisso de conhecer e cumprir o Regulamento e acatar as 
decisões adotadas pela entidade responsável pela organização, coordenação e direção do 
concurso. 
 
 
 

3. Disposições específicas 

 
• Os textos criados terão de ser inéditos, podendo abranger os vários géneros literários. 

• O plágio implica a desclassificação no concurso 
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• Os textos  não devem  exceder duas  páginas e devem ser elaborados em computador 
com o tipo de letra Arial 11, duplo espaço entre as linhas e páginas enumeradas 
sequencialmente 

• Cada concorrente pode entregar, no máximo dois trabalhos 

• O trabalho deverá ser entregue em suporte papel na biblioteca apenas com a 
indicação do pseudónimo e acompanhado, obrigatoriamente, de envelope fechado, 
com indicação do pseudónimo no exterior (sem outra identificação), contendo: nome, 
morada, telefone, ano e turma. 

• Além de o trabalho ser entregue em suporte de papel, também terá que ser enviado 
para o seguinte correio electrónico: contaconto.bbaemf2013@gmail.com somente 
com a indicação do pseudónimo.  
 
 

4. Critérios de apreciação 

 
• Criatividade/inovação 

• Qualidade literária 

• Organização 

• Coesão e coerência do texto 

 
 

5. Prémios 

 
Os melhores trabalhos de cada escalão serão publicados num livro editado pela Associação 
Juventude Amiga. 

 

6. Júri 

• O júri é composto por cinco docentes 

• É da competência do júri definir os critérios para a avaliação dos trabalhos 

• O júri reserva‐se o direito de excluir do concurso os trabalhos que não preencham os 
requisitos enumerados no número 3 deste regulamento. 

 
7. Direitos de utilização 

 
• Os trabalhos não serão devolvidos aos concorrentes 

• Os autores selecionados autorizam a divulgação dos seus trabalhos 

• Os autores selecionados autorizam a ilustração dos seus trabalhos 

• Não haverá lugar ao pagamento de direitos de autor uma vez que a venda do livro 
reverterá a favor da Associação Juventude Amiga 
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8. Calendarização  

 

• A divulgação do concurso será feita no site da Escola, no blogue e no Facebook da 
Biblioteca Escolar e também através de cartazes a afixar em vários locais do 
Agrupamento – 2º período 

• Entrega dos trabalhos – Até 15 de março de 2013 

• Final ‐ O júri deverá divulgar os trabalhos selecionados de cada categoria, até ao dia 12 

de abril de 2013 

 
9.  Obtenção do regulamento 

 

Os participantes podem obter o presente regulamento através da página Web da escola.  

 
10. Casos omissos  

 

Os casos omissos serão supridos e decididos pelo júri deste concurso. 

 

 

 

CONTACTOS 

Para esclarecimento de dúvidas relacionadas com este concurso podem dirigir‐se às 
bibliotecas do Agrupamento ou através dos seguintes contactos: 

E-mail: contaconto.bbaemf2013@gmail.com 
 
Telefone: 241360880 ‐ Ext.213 
 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
Abrantes, 8 de janeiro de 2013 
 


