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Concurso de Escrita
FAZ ACONTECER A ESCRITA
NATUREZA E OBJETIVOS
Faz Acontecer a Escrita! é um concurso de escrita anual, promovido pelo Grupo Disciplinar de
Português do Colégio de Santa Maria, com os seguintes objetivos gerais:
•
•
•

Motivar o gosto pela escrita;
Incentivar a criatividade e a imaginação através da escrita;
Estimular o conhecimento da cultura e da língua portuguesa.

ESCALÕES
Os alunos participantes serão distribuídos por três escalões, consoante o ciclo de escolaridade
frequentado:
Escalão A: alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico

Escalão B: alunos do 2.º Ciclo do Ensino Básico

Escalão C: alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico

TIPOS DE TEXTO
O concurso de escrita decorrerá em três etapas, uma por período, com diferentes tipologias
textuais:
1.º período: Texto narrativo

2.º período: (a definir)

3.º período: (a definir)

Os alunos poderão participar nas etapas que desejarem, não sendo obrigatório concorrer a
todas.

Colégio de Santa Maria
Ano Letivo 2021/2022

TEMÁTICAS
Os temas propostos para os trabalhos a concurso são os seguintes:
Texto narrativo: “Acontece...”

CARACTERÍSTICAS DOS TRABALHOS
Todos os trabalhos submetidos devem ser individuais e inéditos, evidenciando as seguintes
características:

Extensão: 1 a 2 páginas A4;

Apresentação: letra Tahoma, tamanho 12, espaçamento 1,5.

ENTREGA DOS TRABALHOS
Os trabalhos deverão ser entregues num envelope identificado com o pseudónimo e o escalão
do participante. Dentro deste, deverá constar um segundo envelope, fechado, contendo os
seguintes dados: nome, pseudónimo, data de nascimento, ano de escolaridade e escalão.
Os envelopes deverão ser depositados na caixa de correio que se encontra na portaria do
colégio, com o título do concurso, nos seguintes prazos:

1.º período: até a 3 de dezembro de 2021;

2.º período: até ao dia (a definir);

3.º período: até ao dia (a definir).

Quando um mesmo concorrente apresentar trabalhos em diferentes etapas do concurso de
escrito, deverá remetê-los com pseudónimos diferentes.
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SELEÇÃO DOS TRABALHOS VENCEDORES
A seleção dos trabalhos vencedores será realizada pelas docentes do Grupo Disciplinar de
Português do Colégio de Santa Maria, de acordo com os seguintes critérios:

Respeito pelas características de cada tipo de texto;
•
•
•

Criatividade do conteúdo;
Correção linguística;
Coerência e coesão textuais.

Será selecionado um trabalho vencedor, por escalão, em cada período.

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados serão anunciados em data a divulgar ao longo do ano letivo, no website e na
página do Facebook do Colégio de Santa Maria.

PRÉMIOS
Todos os concorrentes receberão um diploma de participação.
Serão ainda atribuídos prémios aos três primeiros lugares em cada um dos escalões.
A entrega dos diplomas e dos prémios será realizada em cerimónia pública, durante o mês de
junho de 2022.

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

Das decisões do júri não haverá recurso.

