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Regulamento do Concurso Literário:  

“Leitora Sonhadora” 
 

 
As Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas Artur Gonçalves dinamizarão o 

Concurso Literário “Leitora Sonhadora”.  

O projeto surge na sequência do encontro com o escritor-ilustrador Pedro Seromenho 

que lançou o repto para o processo de escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBJETIVOS 
 

- Promover e incentivar o gosto e a prática da escrita em língua portuguesa. 

- Incentivar à escrita de um conto, intitulado “Leitora Sonhadora”, a partir de uma 

ilustração da autoria do escritor, criada numa das sessões dinamizadas no 

Agrupamento, no Mês Internacional das Bibliotecas Escolares. 

 
 
 
 

Agrupamento de Escolas 

A R T U R  G O N Ç A L V E S  
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DESTINATÁRIOS 
 

A atividade destina-se aos alunos do Agrupamento de Escolas Artur Gonçalves, de 

acordo com os seguintes escalões:  

Escalão A- 1º ciclo (apenas 4º ano); 

Escalão B- 2º ciclo (em articulação com a disciplina de Oferta Complementar) 

Escalão C- 3º ciclo (em regime de voluntariado). 

 
 
 
CALENDARIZAÇÃO 
 
- Até ao dia 27 de fevereiro de 2017: entrega dos trabalhos nas BE das escolas 

Agrupamento; 

- Até à Semana da Leitura: análise e seleção, pelo júri, dos trabalhos apresentados a 

concurso;  

- 27 de março de 2017: divulgação dos vencedores – 1 por cada BE e por cada escalão 

- e entrega de prémios. 

 

 
 
APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS: 
 
Só poderão ser submetidos a concurso textos inéditos, pelo que qualquer indício de 

plágio será punido com a desqualificação do trabalho. 

Os trabalhos a concurso deverão obedecer às seguintes características:   

➢ Estar formatado em letra Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre 

linhas 1,5; 

➢ Obedecer à extensão definida (duas páginas A4, no escalão A; três páginas A4, 

no escalão B e quatro páginas A4 no escalão C); 

Os textos não poderão ter qualquer identificação pessoal do participante; 

Em envelope fechado, deverá constar o texto e a identificação do autor em folha anexa 

(nome, ano, número, turma, escola, docente responsável); 

Não serão aceites contos que não atendam aos requisitos deste regulamento. 
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DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS 
 

Os trabalhos premiados serão divulgados nos canais de comunicação do 

Agrupamento e na revista “Crescer em Conjunto”.  

 
 
SELEÇÃO DOS TRABALHOS: 

 
Aos docentes titulares do 4º ano, cabe a seleção do melhor trabalho do escalão A (um 

por turma); 

Ao docente de Oferta Complementar cabe a seleção do melhor trabalho do escalão B 

(um por turma); 

À equipa da Biblioteca cabe a seleção do melhor trabalho individual do escalão C. 

 

 
Observação: seguem, em anexo, as normas específicas para cada escalão. 
 
 
 
CRITÉRIOS DE APRECIAÇÃO: 
 

a) Respeito pelas características do género literário; 

b) Organização e coerência do texto; 

c) Estrutura e coesão; 

d) Correção linguística (morfologia, sintaxe e ortografia); 

e) Repertório vocabular; 

f) Qualidade literária e criatividade. 

 
 

JÚRI: 
 

O júri do concurso será constituído por três pessoas nomeadas pelas Bibliotecas 

Escolares.   

Não haverá recurso da decisão do júri. 

Os casos omissos no presente regulamento serão avaliados e resolvidos pela 

equipa da Biblioteca Escolar. 
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