
O Núcleo de Educação Especial do nosso Agrupamento de 

Escolas está novamente a dinamizar um concurso de texto, 

alargado a toda a comunidade escolar, este ano subordinado ao 

tema " Crescer é".  

Consulta o Regulamento e participa. Envia o teu texto até ao 

próximo dia 23 de Maio. 

Temos prémios para os trabalhos vencedores dos vários 

escalões. 

 

CONCURSO DE TEXTO 

2011 

Tema: CRESCER é… 

 
      Tendo presente a sensibilização para o tema indicado e a necessidade de 

promoção da escrita, o Núcleo de Educação Especial do Agrupamento de Escolas 

Verde Horizonte  

irá promover um concurso, de âmbito concelhio, destinado a premiar os melhores 

trabalhos apresentados. 

 

 

 

Objectivos: 

- Sensibilizar os alunos e a comunidade envolvente para a problemática enunciada; 

. Promover o gosto pela escrita e pela leitura; 

. Reforçar as potencialidades criativas; 

. Promover a divulgação de textos inéditos. 



 

Destinatários: 

Podem concorrer crianças, jovens e adultos, residentes/ trabalhadores no concelho de 

Mação. 

 

Prazos: 

 

Envio de trabalhos: entre os dias 26 de Abril e 23 de Maio , para o Agrupamento de 

Escolas Verde Horizonte ao cuidado do Núcleo de Educação Especial. 

Selecção dos premiados: Durante o mês de Junho 

Entrega de prémios: Início do próximo ano lectivo, em data a designar. 

 

Escalões: 

1º - Crianças entre os 7 e os 10 anos 

2º - Crianças entre os 11 e os 14 anos 

3º - Jovens entre os 15 e os 18 anos 

4º - Adultos com idade superior a 18 anos. 

 

(Relativamente aos primeiros 3 escalões aceita-se a participação de concorrentes não-

residentes no concelho, desde que frequentem este agrupamento de escolas). 

 

 

Normas de participação: 

 

1. Os textos concorrentes devem ser redigidos em folha A4, times new roman, 
tamanho 12, espaçamento 1,5. 

2. Cada trabalho apresentado deverá conter entre 25 e 40 linhas, excepto os do 1º 
escalão que deverão conter entre 15 e 25 linhas. 

3.  Cada participante poderá concorrer com um ou mais textos, desde que o  faça com 

pseudónimos diferentes. 

 4. Todos os participantes devem concorrer com pseudónimo, devendo enviar 



 em envelope separado, a sua  identificação ( nome, idade,  data de nascimento,        

escola, ano e turma (no caso de se tratar de um aluno), residência e contacto 

telefónico.  

Cada trabalho deverá estar identificado, para além do pseudónimo, com o escalão em 

que concorre.  

O supracitado envelope identificado, no exterior, com o pseudónimo e escalão, será 

aberto durante a reunião do júri, após a selecção dos trabalhos premiados. 

 

Critérios de selecção: 

 

    Criatividade; 

    Espírito de síntese; 

    Correcção linguística e organização textual. 

 

Júri: 

O júri terá um número ímpar de membros e será presidido pelo Sr. Director do 

Agrupamento. Os restantes elementos serão professores do agrupamento e um 

representante dos pais. Estes serão convidados pela organização. As suas decisões 

serão soberanas e definitivas, não podendo ficar sujeitas a qualquer tipo de recurso ou 

reclamação. 

Os elementos do júri estão impedidos de participar no concurso. 

 

Trabalhos premiados e prémios:  

 

1. Os textos que obtiverem melhor classificação serão divulgados, a par dos 

respectivos autores, através da Internet, na página do Agrupamento e no Jornal 

Horizontes. 

2. Será atribuído um prémio por cada escalão a concurso. 

3. Os prémios serão constituídos por livros e/ou Cds, de acordo com o escalão etário a 

que se destinem. 

 

 

Núcleo de Educação Especial 



 


