
 
1 

 
 

 
 
 
 

ESCOLA SECUNDÁRIA SEOMARA DA COSTA PRIMO 

REGULAMENTO DO CONCURSO TORRENTES D’ESCRITA 

 
 
Nos dias 30 e 31 de janeiro de 2023, pretende a Biblioteca Escolar e o Grupo de 

Recrutamento de Português dinamizar um Concurso de Escrita Criativa. Este 

concurso reger-se-á pelo regulamento seguinte: 

 

Artigo 1 

Objetivo 

 

Com o objetivo de criar e consolidar hábitos de escrita é instituído o Concurso de 

Escrita Criativa- Torrentes D’Escrita, dinamizado pela Biblioteca Escolar Seomara 

e pelo grupo de professores de Português. 

 

Artigo 2 

Condições de participação 

 

O professor de Português de cada uma das turmas do 3º ciclo e do ensino 

secundário (regular) indicará dois alunos que participarão no concurso.  

 

Artigo 3 

Tema 

 

a) O concurso implica escrever um texto original e criativo inspirado em imagens 

e objetos alusivos às temáticas da sustentabilidade/ viver bem e feliz/ uma 

sociedade mais justa e equilibrada. 

b) O texto produzido terá de incluir pelo menos três dos objetos/imagens 

disponibilizados. 
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Artigo 4 

Participação 

 

Os participantes poderão concorrer com um texto apenas. 

 

Artigo 5 

Prémio 

 

a) Será apurado um vencedor (por cada ano de escolaridade) que receberá um 

prémio. 

b) Todos os alunos receberão um certificado de participação. 

 

 

Artigo 6 

Admissão dos trabalhos 

 

São admitidos a concurso apenas trabalhos originais e não publicados, produzidos 

no dia 30 de janeiro, entre as 9:55 e as 11:25 horas (3º ciclo) e no dia 31 de janeiro, 

entre as 11:35 e as 13:05 horas (ensino secundário regular) na Biblioteca Escolar 

Seomara, pelos próprios autores.  

 

Artigo 7 

Critérios de admissão 

 

a) Os trabalhos produzidos, em verso ou em prosa, não devem exceder duas 

páginas A4, escritos em língua portuguesa.  

b) Todos os trabalhos terão de indicar um título. 

c) Os alunos terão de indicar no verso da folha o nome, número e turma.  

 

 

 

Artigo 8 

Direitos de autor 

 

Ao participarem neste concurso, os autores permitirão a publicação dos seus 

trabalhos quer durante o concurso, quer em ocasiões posteriores. 
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Artigo 9 

Prazos 

 

O concurso rege-se pelos seguintes prazos: 

a) Dias 30 e 31 de janeiro – Concurso Torrentes D’Escrita. 

b) De 6 a 17 de fevereiro – Análise/seleção dos textos. 

c) Dia 28 de fevereiro – Divulgação dos vencedores e entrega de prémios. 

 

 

Artigo 10 

Condicionamentos do concurso 

 

a) O concurso será limitado a dois alunos por turma indicados pelo docente de 

Português. 

b) O docente de Português deverá garantir a autorização, por parte dos 

Encarregados de Educação da participação dos alunos envolvidos neste concurso. 

 

Artigo 11 

Constituição do Júri 

 

O Júri do Concurso é composto por: 

 

 Dois representantes da Biblioteca Escolar; 

 Dois representantes do Grupo de Recrutamento de Português. 

 

Das decisões deste júri, não haverá quaisquer reclamações. 

 

 

Artigo 12 

Critérios de apreciação  

 

Os projetos a concurso serão apreciados de acordo com os seguintes critérios:  

• Respeito pelo tema.  

• Originalidade/Criatividade.  

• Respeito pelas regras enunciadas no artigo 7.  
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• Correção ortográfica.   

• Riqueza vocabular.  

• Correção e clareza.  

• Qualidade estética.  

• Coerência textual.  

  

 

Artigo 13 

Casos omissos 

 

Os casos omissos serão supridos e decididos pelo júri deste concurso. 

 

 

Artigo 14 

Entrada em vigor 

 

Este Regulamento entra em vigor imediatamente após a sua publicação e será 

divulgado por email para os docentes de Português e na página web do 

Agrupamento: https://www.aeamadoraoeste.edu.pt/index.php 

 

 

 

Amadora, 23 de janeiro de 2023 

 

As professoras responsáveis 

Ana Vitorino 

Eugénia Domingues 

Lurdes Almeida 

https://www.aeamadoraoeste.edu.pt/index.php

