
 
 

REGULAMENTO DO CONCURSO “UMA CARTA PARA…”  

2021 

Preâmbulo 

Ler e escrever são fatores determinantes no desenvolvimento intelectual das crianças e dos 

jovens, uma vez que estimulam a sua imaginação e criatividade, potenciando a aquisição de 

competências e de valores de cidadania. 

Considerando estes pressupostos, a Biblioteca Escolar de Cuba lança a V edição do Concurso 

Literário “Uma carta para…” e convida todas as escolas do Agrupamento de Escolas de Cuba a 

participar nesta atividade de interesse pedagógico e literário. Neste ano o tema será “Uma 

carta para o mundo”. 

Objetivo 

O objetivo deste Concurso Literário “Uma carta para…” é fomentar hábitos de leitura e escrita 

nas crianças e jovens, envolvendo a comunidade escolar numa atividade cultural.  

Modalidades 

As modalidades consideradas neste concurso são duas: prosa e poesia, que serão opção dos 

concorrentes. 

Temática 

” Uma carta para o mundo” é o tema proposto para a V edição do Concurso Literário da 

Biblioteca Escolar de Cuba. 

Destinatários 

O concurso destina-se a todos os alunos dos estabelecimentos de ensino do Agrupamento de 

Escolas de Cuba, distribuídos pelos seguintes escalões: 

A – alunos do pré-escolar; 

B – alunos do 1º ciclo; 

C – alunos do 2º ciclo; 

D – alunos do 3º ciclo. 

Características Técnicas dos Trabalhos 

Os trabalhos deverão ser individuais (exceto no pré-escolar, como abaixo se explicita) e 

inéditos, com o máximo de três páginas, em formato A4 (margens de 3 cm). 



 
 

Os trabalhos deverão ser apresentados datilografados, com espaçamento entre linhas 1.5, tipo 

de letra Calibri, tamanho 12. 

Deverá ser entregue um exemplar de cada trabalho em ficheiro informático, no formato 

Microsoft Word, enviando para o seguinte endereço eletrónico: biblioteca@aecuba.pt   

No escalão do pré-escolar, os trabalhos poderão ter características diferentes, com inclusão de 

imagens produzidas pelos alunos, desde que digitalizadas. Ainda neste escalão, os trabalhos 

poderão ser coletivos. 

Os participantes poderão concorrer apenas com um trabalho numa das modalidades.  

Os trabalhos deverão ser apresentados com título adequado, assinados com um pseudónimo e 

indicação do ano de escolaridade do seu autor. O trabalho deverá ser entregue através do 

email do docente responsável. Os trabalhos serão assinados com pseudónimo, cuja identidade 

será revelada pelo docente responsável após avaliação dos trabalhos (o docente será o 

detentor do pseudónimo utilizado, a identificação do autor, o ano de escolaridade, a turma, a 

escola que frequenta e a modalidade a que concorre). No e-mail enviado apenas constará o 

pseudónimo do autor.  

Quando um mesmo concorrente apresentar um trabalho para cada modalidade, deverá 

remetê-los em e-mails separados, com pseudónimos diferentes. 

Qualquer indício de plágio ou o não cumprimento do presente regulamento implica exclusão 

do concurso. 

Os trabalhos não serão devolvidos aos candidatos. 

Prazo de entrega 

A divulgação do início do concurso será feita através da distribuição/afixação dos cartazes por 

todas as escolas do agrupamento, pela divulgação no site do AECuba em www.aecuba.pt  , no 

blog da biblioteca (em www.biblioecuba.blogspot.pt)  e por todos os meios considerados 

adequados. 

O prazo de entrega dos trabalhos decorre até ao dia 6 de junho de 2021, devendo esta ser 

efetuada pelos docentes que os remeterão para o endereço eletrónica acima indicado. Não 

serão aceites trabalhos após a data-limite. 

A equipa da Biblioteca Escolar de Cuba será responsável pela reunião de todos os trabalhos, 

procedendo à sua distribuição pelos elementos do Júri. 

Recebidos os trabalhos, o júri deliberará até ao dia 20 de junho. 
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A divulgação dos resultados será efetuada até ao dia 27 de junho. 

Critérios de apreciação e seleção final dos trabalhos 

 A primeira apreciação dos trabalhos a candidatar competirá à equipa de triagem, que será 

constituída pelos professores da equipa da Biblioteca Escolar de Cuba. 

A seleção a realizar pelo Júri obedecerá aos seguintes critérios: 

a) Obediência às características da modalidade; 

b) Criatividade do conteúdo; 

c) Correção da expressão linguística; 

d) Coerência e coesão textuais.  

Júri 

Os trabalhos serão avaliados por um júri que será constituído por três elementos. 

Prémios 

Todos os participantes receberão um Diploma de Participação. 

Em cada um dos escalões existirão duas subcategorias: prosa e poesia. 

Em cada subcategoria haverá um prémio. 

O júri poderá ainda proceder à atribuição de Menções Honrosas aos trabalhos que considere 

merecedores de distinção. 

Caso os trabalhos não apresentem qualidade, o júri reserva o direito de não atribuir qualquer 

prémio. 

Os prémios serão entregues em cerimónia pública na Gala do Agrupamento de Escolas de 

Cuba. 

Das decisões do júri não haverá recurso. 

 

Direitos de utilização 

Os autores ficam obrigados a autorizar a divulgação, utilização e edição dos textos em toda e 

qualquer atividade promovida pela Biblioteca Escolar de Cuba e pelo Agrupamento de Escolas 

de Cuba. 

Disposições finais 



 
 

Caberá ao júri decidir sobre os casos omissos no presente regulamento. 

 


