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Concurso Literário 
do Centro Helen Keller 

 

9.ª Edição  
 

Regulamento 
 

 

Secção I 
Introdução 

 
1.º O Centro Helen Keller, através do Departamento de Línguas e Ciências Sociais e Humanas, organiza 

durante o ano letivo de 2017/2018, um Concurso Literário Interno destinado a promover o gosto pela 

escrita criativa.  

Secção II 

Disposições gerais 

2.º São objetivos deste concurso:  

a. Criar e/ou consolidar hábitos de leitura; 

b. Criar e/ou consolidar hábitos de escrita; 

c. Promover a escrita criativa/valorizar a expressão literária; 

d. Divulgar jovens escritores à comunidade escolar; 

e. Valorizar a escola como um espaço de aprendizagem e lazer. 

 

3.º Este concurso destina-se a promover e a consolidar hábitos de leitura e de escrita criativa, através de 

uma atividade que estimule um envolvimento efetivo da população escolar. 

 

Secção III 

Destinatários 

4.º O concurso destina-se a todos os alunos do nosso estabelecimento de ensino, estando condicionados, 

contudo, às modalidades definidas para cada ano ou situação escolar: 

a) Jardim-de-infância, 1.º, 2.º e 3.º ciclos – texto poético (em verso ou em prosa) alusivo ao tema A 

Floresta  

 

Secção IV 

Prémios 

5.º Será atribuído um diploma ao vencedor de cada ano de escolaridade. 

6.º Serão expostos na Biblioteca Escolar os trabalhos vencedores, podendo ainda ocorrer a sua publicação 

no sítio do Centro Helen Keller. 
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Secção V 

Disposições específicas 

7.º Os trabalhos a concurso deverão ser entregues, em mão, até ao dia 13 de abril ao professor da disciplina 

de Português, no caso dos 2.º e 3.º Ciclos, ou ao professor titular, no caso do 1.º Ciclo, ou à educadora do 

Jardim de Infância. 

 

8.º Os trabalhos devem conter o nome, o número e o ano/turma. 

 

9.º Cada grupo / candidato só pode apresentar um trabalho. 

10.º As normas de apresentação são as seguintes: 

a) as composições deverão ser apresentadas em páginas A4 ou A3. 

11.º Os critérios de apreciação serão os seguintes: 

a) criatividade / inovação; 

b) qualidade literária; 

c) adequação texto / imagem; 

c) organização; 

d) coerência e coesão do texto; 

e) obediência às características da modalidade em questão; 

f) apresentação gráfica. 

 

12.º Os trabalhos serão avaliados por um júri de seleção que, de acordo com os critérios previamente 

estabelecidos, decidirá sobre a inclusão ou exclusão das composições no concurso. Apenas os trabalhos que 

cumpram os requisitos serão apreciados. 

 

13.º Os resultados serão divulgados no 3.º período. 


