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Regulamento 

SECÇÃO I – INTRODUÇÃO 

1º A prática regular de atividades como a leitura e a escrita é um fator primordial para o 

desenvolvimento intelectual das crianças e dos jovens. Estimulando a imaginação e a criatividade 

potencializa-se a aquisição de competências e de valores para o desenvolvimento de cidadãos 

livres e conscientes. 

A Biblioteca Escolar em articulação com os professores de Português organiza o Concurso 

Literário “Palmira Bastos”, assinalando o cinquentenário da sua morte. 

SECÇÃO II – DISPOSIÇÕES GERAIS 

Objetivos 

2.º São objetivos deste concurso: 

a) Fomentar e consolidar hábitos de leitura e escrita; 

b) Estimular o espírito de iniciativa; 

c) Promover a escrita criativa; 

d) Divulgar trabalhos de alunos; 

e) Valorizar a expressão literária; 

f) Motivar a aprendizagem e o domínio da língua portuguesa. 

Tema 

3º Todos os trabalhos deverão ser inspirados no tema “Palmira Bastos”. 

Modalidades 

4.º Os trabalhos podem ser apresentados em qualquer género literário e textual: texto literário; 

conto; poesia; teatro, entrevista ou poesia. 

Destinatários 

5.º O concurso destina-se a alunos do Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide do 2º ciclo 

do Ensino Básico até ao Ensino Secundário, divididos pelos seguintes escalões: 

 A – alunos do 2º ciclo do Ensino Básico; 

B – alunos do 3º ciclo do Ensino Básico; 

C – alunos do Ensino Secundário 

Prémios 

6.º Todos os participantes receberão um Diploma de Participação. 
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7.º O melhor trabalho de cada escalão será exposto nas Bibliotecas Escolares, na página do 

Agrupamento e no Blogue das Bibliotecas, e será divulgado à comunidade educativa.   

8.º Os resultados do concurso serão comunicados na página do Agrupamento e no Blogue das 

Bibliotecas.   

 9.º Caso os trabalhos não apresentem qualidade, o júri reserva-se o direito de não atribuir 

prémios.  

Júri 

11.º Os trabalhos serão avaliados por um júri constituído por 3 elementos. 

12.º O júri poderá atribuir Menções Honrosas aos trabalhos que considere merecedores de tal 

menção. 

13.º Os prémios serão entregues em cerimónia pública. 

SECÇÃO III – DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS 

14.º O prazo de entrega dos trabalhos decorre até dia 31 de maio, devendo os mesmos ser 

entregues por mão própria na Biblioteca da Escola Secundária da Portela – Arco-íris. 

15.º Cada concorrente poderá participar apenas com um trabalho. 

16.º O texto deve ter no máximo 3 páginas formato A4, com espaçamentos de 1,5 entre linhas, 

com o tipo de letra arial, tamanho 11. 

17.º Os trabalhos apresentados em poesia devem constituir apenas um poema. 

18.º Todos os trabalhos devem ser devidamente identificados, com a indicação do escalão a que 

concorrem e da modalidade do trabalho apresentado. 

19.º Os trabalhos devem ser apresentados com um título adequado. 

Critérios de selecção 

20.º Serão admitidos a concurso apenas os trabalhos que cumpram as disposições indicadas neste 

regulamento. 

Critérios de avaliação 

21.º os critérios de avaliação são os seguintes: 

a) Qualidade literária, criatividade e inovação; 

b) Coerência e coesão do texto; 

c) Correção linguística; 

d) Obediência às características do género literário e textual escolhido. 
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SECÇÃO IV – DIREITOS INTELECTUAIS/ DIREITOS DE AUTOR 

22.º Só poderão ser submetidos a concurso textos inéditos, pelo que qualquer indício 

de plágio será punível com a desqualificação do trabalho. 

SECÇÃO V – DISPOSIÇÕES FINAIS 

23.º A participação neste concurso implica a aceitação deste Regulamento. 

24.º Este Regulamento encontra-se à disposição dos interessados na Biblioteca. 

25.º Os originais e os documentos entregues para o Concurso Literário “Palmira Bastos” não serão 

devolvidos. 

SECÇÃO VI – OMISSÕES 

26.º Na eventualidade de existirem lacunas neste Regulamento, a organização reserva para si a 

integração das mesmas de acordo com os critérios próprios. 

 


