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A Biblioteca Escolar Frei André da Veiga irá promover um concurso de “Contos de 

Natal” com o objetivo de estimular os alunos para a escrita, imaginação e 
criatividade no âmbito da disciplina de Português.  

 

1. CONCORRENTES 

1.1 O Concurso é aberto a todos os alunos do 1º e 2º ciclo, matriculados na 
Escola Frei André da Veiga no presente ano letivo. 

1.2 Este concurso tem como tema obrigatório “Natal ”. 

1.3 Os participantes dividem-se em dois escalões: 

I - Alunos do 1º ciclo. 

II - Alunos do 2º ciclo. 

 

2.TEMÁTICA 

O tema é O Sentido do Paz./ Sonhos de natal 

Os contos deverão fazer uma alusão ao Natal. Esta alusão poderá ser de várias 
naturezas e ficará ao critério do/a autor/a do conto. 

 

3. MODALIDADES 

Em ambos os escalões haverá apenas a modalidade: 

- Texto narrativo (pretende-se a elaboração de conto literário). 

 



 

Apresentação dos trabalhos 
 
 Os trabalhos deverão ser inéditos, adequados ao tema, processados em 

computador, com o máximo de duas páginas A4, tamanho de letra 12 e com o 
espaçamento de uma linha e meia.  
 O conto deverá ser assinado com um pseudónimo. Em anexo deve ser 

também entregue um envelope fechado com o nome, ano, turma e número do 
concorrente.  

Na parte exterior do envelope deve constar o pseudónimo com o qual foi 

assinado o conto. 
 
 

5. Critérios de Apreciação / seleção do Conto de Natal 

a) Criatividade;  

b) Originalidade; 

c) Enquadramento temático; 

d) Organização de ideias; 

e) Correção linguística; 

f) Estrutura frásica; 

6. Serão excluídos do Concurso: 

a) Os textos que não sejam originais. 

b) Os textos que contenham algum elemento que identifique o autor. 

 
Prazos 
 

 Os trabalhos deverão ser entregues na biblioteca escolar, até ao dia 5 de 
dezembro. 
 

 

7. JÚRI E SELECÇÃO 

7.1. Cabe ao júri a apreciação dos trabalhos a concurso e a atribuição de prémios 

aos três primeiros classificados em cada escalão 

7.2 Um júri composto por cinco pessoas de formação diversificada escolherá o 
melhor texto entre cada escalão. 

7.3.O júri poderá não atribuir prémios se considerar que os textos apresentados 

não têm qualidade suficiente. 

7.4. Das decisões do júri não cabe recurso. 



 

8. PRÉMIOS 

8.1. Aos melhores trabalhos serão atribuídos prémios em dia a designar. 

8.2. O Concurso Literário “Contos de Natal” concederá os seguintes 
prémios: 

Aos alunos premiados nos dois escalões: 

I - Alunos do 1º ciclo. 

 1.º Prémio para o Melhor Conto  

 2.º Prémio para o Segundo Melhor Conto.  

 3.º Prémio para o Terceiro Melhor Conto.  

II - Alunos do 2º ciclo. 

 

 1.º Prémio para o Melhor Conto  

 2.º Prémio para o Segundo Melhor Conto.  

 3.º Prémio para o Terceiro Melhor Conto.  

9. Os resultados serão afixados na Biblioteca Frei André da Veiga, na última 

semana de aulas do primeiro período. 

 

10. A Escola reserva o direito e o dever de difundir os trabalhos premiados, 
nomeadamente na página do Agrupamento e no Facebook das Bibliotecas 

Escolares. 

 
  

 


