
      

 

"O gosto pela escrita cresce à medida que 

se escreve." 

Erasmo de Rotterdam 

 

 

 

"Escrever é fácil: você começa com uma 

letra maiúscula e termina com um ponto 

final. No meio você coloca as ideias." 

Pablo Neruda 

 

 

 

“Só uma sociedade bem informada a 

respeito da riqueza, do valor e da 

importância da biodiversidade é capaz de 

preservá-la.” 

Washington Novaes 
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2009/2010 

Escola Secundária Daniel Sampaio 



 

Regulamento 
 

1º O Departamento de Línguas da Escola Secundária 

Daniel Sampaio organiza um Concurso Literário 

destinado a todos os alunos da escola. 

2º São objectivos deste concurso: 

  a) criar e/ou consolidar hábitos de leitura;  

b) criar e/ou consolidar hábitos de escrita;  

c) promover a escrita criativa; 

d) valorizar a expressão literária;  

3º O participante assumirá o compromisso de conhecer 

e cumprir este Regulamento. 

4º O Concurso literário concederá, em duas categorias – 

Ensino Básico e Ensino Secundário – os seguintes 

prémios: 

 1º Prémio 

 2º Prémio 

 3º Prémio 

5º Os trabalhos deverão ser entregues, em mão, via 

professor da disciplina de Português/Língua Portuguesa, 

ou à D. Rute até ao dia 7 de Maio de 2010.  

 

SOBRE O TRABALHO 

6º Os trabalhos, subordinados ao tema “O respeito pela 

diferença”, serão apresentados em texto narrativo, ou 

dramático (peça de teatro) ou poético e poderão ser 

produzidos na aula de Português/Língua Portuguesa. 

7º Podem ser apresentados trabalhos colectivos.  

8º Cada candidato só pode apresentar um trabalho.  

 

9º As imposições técnicas são as seguintes: 

 O texto deverá ser apresentado em folha 

A4, com tipo de letra Arial, tamanho 12, 

espaçamento 1,5; 

 O texto em prosa não pode exceder 1 

página; a peça de teatro 3 páginas. 

10º Os trabalhos deverão ser entregues em 

envelope fechado, com indicação do concurso e 

pseudónimo no exterior.  

 O envelope deverá conter no interior:  

a) o texto original assinado com o 

pseudónimo; 

b) um 2º envelope fechado 

(identificado) contendo as indicações pessoais – 

pseudónimo, nome, ano, número e turma. 

 

Notas:  

a) Na folha do trabalho não pode constar 

qualquer indicação sobre o concorrente, sob pena de 

este vir a ser excluído. 

  b) Não serão aceites trabalhos sem indicação 

do pseudónimo. 

11º Só poderão ser submetidos a concurso textos 

inéditos, pelo que qualquer indício de plágio será 

punível com a sua desqualificação. 

 

CRITÉRIOS DE APRECIAÇÃO 

12º Os critérios de apreciação serão os seguintes: 

  a) criatividade / inovação; 

  b) qualidade literária;  

c) organização;  

  d) obediência às características da tipologia 

textual em questão.  

13º Cinco dias úteis após o término do prazo de 

entrega, proceder-se-á à abertura de todos os 

envelopes.  

14º Os envelopes com a identificação dos concorrentes 

serão guardados junto do secretariado do concurso. 

 

JÚRI 

15º Os trabalhos serão avaliados e seleccionados de 

acordo com os critérios previamente definidos, por um 

júri constituído por três professores de Português. 

16º O Júri reunirá após a data-limite de entrega dos 

trabalhos e anunciará os resultados do concurso até ao 

Dia da Escola/Departamento Curricular. 

17º Caberá ao Júri decidir sobre os casos omissos neste 

Regulamento. 

18º Das decisões do Júri não haverá recurso. 

19º Caso os trabalhos não apresentem qualidade, o Júri 

reserva o direito de não atribuir prémio(s).  

 

Notas:  

      a) Os concorrentes não premiados, interessados em 

reaver os seus trabalhos, poderão proceder ao seu 

levantamento. 

      b) Os autores autorizam a divulgação e utilização dos 

textos, em actividades promovidas pela Escola 

Secundária Daniel Sampaio ou em que esta participe. 

 

 


