
 

 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO 

“ESCRITA CRIATIVA”  

 

A Biblioteca Escolar do Agrupamento de Escolas 

Escalada, Pampilhosa da Serra, irá promover, o 

Concurso “Escrita Criativa”, de 18 de março a 29 de 

abril de 2022. 

Serve o presente regulamento para definir os objetivos do concurso e esclarecer sobre 

os procedimentos a adotar. 

1º Objetivos 

Com o Concurso “Escrita Criativa”, pretende-se incentivar o gosto pela escrita; 

estimular a criatividade/aptidão artística dos alunos, através da sua participação, na 

vertente escrita; promover atividades de promoção da escrita. 

 

2º Divulgação do Concurso 

A divulgação do Concurso “Escrita Criativa” será feita através de cartaz, colocado na 

Biblioteca Escolar e outros locais da escola, através da Página do Agrupamento e 

através de docentes.  

 

3º Calendarização 

O Concurso decorrerá entre os dias 18 de março e 29 de abril de 2022. 

 

4º Destinatários 

Podem participar os alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário do 

Agrupamento de Escolas Escalada, Pampilhosa da Serra.  
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5º Modalidades do Concurso 

Os alunos podem escrever e concorrer nas modalidades seguintes: 

1. Texto poético; 

2. Texto narrativo; 

3. Texto dramático. 

 

6º Características dos trabalhos a apresentar a Concurso  

a) Tema do texto, nas várias modalidades, é livre; 

b) O texto é redigido em português; 

c) O texto deve ter no máximo quatro páginas, no caso das modalidades 2., Texto 

narrativo, e 3., Texto dramático; 

d) Na modalidade 1., Texto poético, o poema deverá ter no máximo 20 versos; 

e) O Texto, nas várias modalidades, deverá ser redigido com tipo de letra Arial, 

tamanho 12, com espaçamento 1,5, cor preta. 

f) O Texto deve ser assinado com um Pseudónimo. 

g) O Texto deve ser gravado em formato PDF. 

 

7º Candidatos 

a) Os textos devem ser realizados individualmente.  

b) Cada candidato pode participar nas três modalidades de texto. 

 

8º Envio do trabalho a Concurso 

a) A candidatura ao concurso efetua-se mediante envio de email para a Biblioteca da 

Escola do Agrupamento com o seguinte endereço: biblioteca@ae-escalada.pt 

b) Nesse email, o candidato deve colocar como assunto “Concurso de Escrita Criativa”, 

colocando, no corpo do email, o seu nome completo, turma e ano de escolaridade que 

frequenta e enviar o trabalho, em PDF, em anexo a esse email. 

 

 



 

9º Prazos  

a) O envio de trabalhos deverá ser realizado até 29 de abril de 2022.  

b) Os vencedores (2 em cada modalidade) serão anunciados no dia 31 de maio de 

2022. 

10º Critérios de apreciação 

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

 • Respeito pela modalidade. 

 • Originalidade/Criatividade. 

 • Respeito pelas regras enunciadas no ponto 6. 

• Correção ortográfica.  

• Riqueza vocabular. 

• Qualidade estética. 

 • Coerência textual. 

 

11º Natureza Inédita das Obras - Proibição de Plágio 

 a) Os candidatos garantem e responsabilizam-se sob compromisso que os textos 

apresentados a concurso são criações originais e inéditas, não sendo admissível a 

prática de plágio, total ou parcial.  

b) A violação do número anterior implica a imediata exclusão do presente concurso.  

12º Júri 

O Júri do Concurso será constituído por professores do Agrupamento de Escolas 

Escalada, Pampilhosa da Serra. Das decisões do júri não haverá lugar a recurso. 

 

13º Prémios 

No final do ano letivo, os alunos vencedores receberão um prémio (a designar).  

Todos os participantes receberão um certificado de participação.  

 

 



 

 

14º Disposições finais 

a) A apresentação de trabalhos representa a aceitação plena do presente 

regulamento. 

b) Todos os casos omissos, neste regulamento, serão resolvidos pelos elementos 

constituintes do Júri.  

c) Qualquer dúvida sobre o concurso poderá ser colocada através do seguinte 

endereço de email: biblioteca@ae-escalada.pt 

 

15º Entrada em vigor 

 Este regulamento entra em vigor imediatamente após a sua publicação.  

 

 

 

A Equipa da Biblioteca Escolar 

 

 

 

 

 

Agrupamento de Escolas Escalada, Pampilhosa da Serra, 18 de março de 2022 
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