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A Biblioteca Municipal de Ponte de Lima leva a cabo um concurso literário sob o tema “Conto 

de Natal”, com o objectivo de promover hábitos de leitura e estimular o gosto pela criação 

literária. 

O concurso decorrerá durante o mês de Dezembro de 2011.  

 

 Condições de admissão 

1.O concurso destina-se aos alunos do 3.º e 4º Ano de escolaridade, do Ensino básico do 1.º 

Ciclo. 

 

Tema 

1. O tema aceite neste concurso é alusivo ao Natal e a sua abordagem deverá primar pela 

originalidade, deixando perceber o gosto de cada aluno. 

2. O género literário elegível para efeito deste concurso é a prosa em língua portuguesa. 

 

 Divulgação do concurso e prazos 

1. O anúncio do concurso será realizado pela Biblioteca Municipal, divulgado por diversos 

meios e junto dos alunos, através do Coordenador da Escola e professoras Bibliotecárias que 

transmitirão ao Professor responsável por cada turma. Compete ao respectivo professor a 

orientação dos trabalhos produzidos pelos seus alunos. 

 

 Participação 

1. Cada Escola pode participar com seis contos de cada turma participante. Os contos deverão 

obrigatoriamente apresentar um título. 

2. A selecção dos contos é da inteira responsabilidade da Escola. 

3. Os concorrentes serão responsáveis pela originalidade dos trabalhos apresentados, 

garantirão a sua autoria e assumirão toda a responsabilidade decorrente de reclamações de 

terceiros no que diz respeito a direitos de autor e direitos conexos. 

4. Os concorrentes deverão entregar um exemplar do conto a concurso em formato digital e 

1(um) exemplar em suporte de papel, escritos em folha formato A4, em letra tipo Arial, 

tamanho 12, com um espaçamento de 1,5 linhas parágrafo justificado e avanço de primeira 

linha. Cada conto não poderá exceder duas páginas. 
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5. Os ficheiros digitais, dos contos previamente seleccionados, deverão conter o nome do 

concorrente e ser enviados, pelo Professor responsável, via correio electrónico, para a 

Biblioteca Municipal de Ponte de Lima – bibliotecam-pontedelima.pt. O conto em formato de 

papel deverá ser entregue na Biblioteca Municipal pela professora responsável da turma, ou 

pela coordenadora da escola ou pela professora bibliotecária de cada agrupamento. 

6. A data limite de envio dos trabalhos é o dia 31 de Dezembro de 2011. 

 

 Apreciação dos Trabalhos 

1. Dos trabalhos apresentados a concurso o júri seleccionará os três melhores contos de 

acordo com a sua originalidade, criatividade e correcção ortográfica. 

2. O júri será constituído pela responsável da Biblioteca Municipal e pelas Professoras 

Bibliotecárias de cada agrupamento. 

3. Em caso de empate, a responsável da Biblioteca tem voto qualificado. 

4. O júri reunirá impreterivelmente até ao dia 12 de Janeiro de 2011. 

5.Anunciará a sua decisão até ao dia 13 de Janeiro de 2011. 

6. Das decisões do júri não haverá quaisquer reclamações. 

 

 Prémio 

1. O prémio deste concurso será constituído por um diploma de participação e livros. 

3. A entrega dos prémios decorrerá durante o mês de Janeiro de 2011, na Biblioteca Escolar do 

estabelecimento de ensino frequentado pelo vencedor (data a combinar com a escola). Será 

enviada, antecipadamente, uma listagem a todos os participantes com o vencedor do 

Concurso. 

4. Os prémios serão atribuídos aos 2(dois) melhores trabalhos, correspondendo a um de cada 

ano (3.º e 4.º anos). 

 

 Casos omissos 

1. Os casos omissos e as dúvidas de interpretação deste Regulamento serão resolvidos pelo 

Júri. 

 

 Entrada em vigor 

O presente regulamento entrará em vigor a partir da data de divulgação do concurso. 

 


