
  

 

Concurso de Ortografia 

 

 AI QUE PRAZER NÃO ERRAR AO ESCREVER… 
 

 
Regulamento 

 

 

1. O concurso terá lugar na sede da Escola Secundária C/ 3º Ciclo EB Daniel Sampaio, 

em Vale Figueira, entre os dias 16 de Fevereiro e 11 de Março de 2011, inclusive, sendo 

constituído por 3 fases: 

 

a) A 1ª fase (eliminatória) decorrerá no dia 16 de Fevereiro, entre as 13:10 e as 

13:25h; 

b) A 2ª fase (eliminatória) realizar-se-á no dia 24 de Fevereiro entre as 11:25 e as 

11:40h ; 

c) A 3ª fase (final) acontecerá no dia 11 de Março, pelas 11:25h, tendo também, à 

semelhança das anteriores, a duração de 15 minutos. 

 

2. Todos os alunos do 3º ciclo poderão participar neste concurso, constituído por 

textos de conhecidos autores portugueses, onde deverão ser detectados erros que, 

propositadamente, aí foram introduzidos. 

 

Assim: 

 

a) O número de erros a detectar em cada texto é de 20 (vinte), devendo proceder-se 

ao seu registo e respectiva correcção na grelha que será entregue para o efeito; 

 

b) Todos os alunos, que assim o desejem, serão admitidos à 1ª fase; 

 

c) Passarão à 2ª fase todos os participantes que na primeira tenham detectado e 

corrigido 10 ou mais erros; 

 

d) Passarão à 3ª fase todos os participantes que na segunda tenham detectado e 

corrigido 15 ou mais erros; 

 

e) Dos participantes na 3ª fase (final) serão apurados os 1º, 2º e 3º classificados, 

consoante o número de erros detectados, por ordem decrescente.  

 

f) Em caso de empate, será tido em conta o tempo dispendido pelos participantes 

na conclusão da sua prova, ficando em vantagem aquele que tiver detectado o 

mesmo número de erros num inferior espaço de tempo. Terminada a prova, o 

aluno deverá alertar o professor para esse facto. O docente procederá  ao registo, 

no enunciado da prova, do tempo utilizado pelo participante e recolhê-la-á 

imediatamente. 

 

 

 



 

 

3.  

a) A prova será resolvida individualmente ; 

 

b) A prova deverá, obrigatoriamente, ser redigida a tinta azul ou preta; 

 

c) Não serão autorizados dicionários, gramáticas, nem quaisquer outros livros ou 

elementos de consulta; 

 

d) Não será permitido o uso de corrector. 

 

4.  

a)   Qualquer tentativa de fraude ou de colaboração implicará a eliminação do(s)  

      concorrente(s) em causa. 

5. 

e) A todos os alunos participantes na 3ª fase será entregue um Certificado de 

Participação; 

 

f) Ao 1º classificado será atribuído um prémio, constituído por um  livro ou um 

cheque-disco, conforme preferência; 

 

g) Ao 2º classificado será atribuído um prémio, constituído por 2 (dois) bilhetes de 

cinema;  

 

h) O 3º classificado receberá um bilhete de cinema para uma sessão à sua escolha. 

 

 
            ESDS, Língua Portuguesa 

 
 

                                                                                              


