CONCURSO DE POESIA
REGULAMENTO

A Biblioteca Escolar e a Associação de Pais promovem o concurso de poesia A
CIÊNCIA DO AMOR e O AMOR PELA CIÊNCIA.
I – OBJETIVOS
Este concurso destina-se a promover hábitos de leitura e escrita e a estimular a criatividade dos
participantes, na comemoração de 2019 como Ano Internacional da Tabela Periódica dos Elementos

Químicos e Ano Internacional das Línguas Indígenas.
II - DESTINATÁRIOS
Alunos do 3.º ciclo do ensino básico e alunos do ensino secundário da ESQM.
III - CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO
1.
2.
3.
4.

Os alunos do 3º ciclo concorrem no escalão A, os alunos do secundário no escalão B.
A participação no concurso é individual.
Cada concorrente poderá apresentar um trabalho apenas.
Os textos, obrigatoriamente inéditos, não podem exceder a dimensão de uma folha A4 e devem ser
apresentados escritos em computador.
5. Os textos devem ser assinados com pseudónimo e apresentados em envelope fechado, sem
qualquer identificação, em cujo rosto se deve escrever “Concurso de Poesia”.
6. No mesmo envelope fechado deve ser incluída outra folha em que conste:
- Pseudónimo;
- Identificação completa do(a) autor(a) – nome, ano e turma.
7. O envelope com o texto a concurso deve ser entregue na Biblioteca Escolar.
IV – PRAZOS
Os textos devem ser entregues na BE até 18 de março.
Os vencedores serão divulgados a 21 de março, Dia da Poesia.
V – PRÉMIOS
1. Os prémios a atribuir ao primeiro classificado de cada escalão serão anunciados oportunamente.
2. Todos os concorrentes receberão diplomas de participação.
3. Sempre que o entender, o júri poderá atribuir menções honrosas.
4. O júri poderá não atribuir os prémios, desde que entenda que nenhum dos trabalhos apresentados
revela qualidade suficiente para ser distinguido.
VI – JÚRI
O júri será constituído pela professora bibliotecária, uma professora de português, uma professora de ciências e
um elemento da AP.

