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Rede Concelhia de Bibliotecas de Coimbra 
Concurso de Poesia 

REGULAMENTO DO CONCURSO 
 

Há Poesia na Escola? 
 
 

OBJECTIVO E DESTINATÁRIOS 
 
A REDE CONCELHIA DE BIBLIOTECAS DE COIMBRA promove um “CONCURSO DE POESIA” 
com o objectivo de promover os hábitos de leitura e escrita e estimular o gosto pela poesia entre os 
alunos de todas as escolas do concelho de Coimbra. 
Propõe-se que os docentes trabalhem com os alunos uma actividade de incentivo à escrita e à 
imaginação, aliciando-os a escreverem uma poesia. 
 

 
Artigo 1.º 

(Condições de admissão) 
 

Podem participar os alunos de todos os ciclos de ensino das escolas da Rede Concelhia de Bibliotecas 
de Coimbra: 1º (3º e 4º ano de escolaridade); 2º e 3º ciclos e secundário. 

 
 

Artigo 2.º 
(Tema) 

 
1. O tema aceite neste concurso é livre e resultará do gosto pessoal. 
2. O género literário elegível para efeito deste concurso é a poesia em língua portuguesa. 
3. O texto poético poderá ser ilustrado. 
 

 
Artigo 3.º 

(Escalões dos concorrentes) 
 

Os concorrentes serão repartidos em 4 escalões: 
1.º Escalão - alunos do 1.º Ciclo (3º e 4º anos de escolaridade) 
2.º Escalão - alunos do 2.º Ciclo 
3.º Escalão – alunos do 3.ºCiclo 
4.º Escalão – alunos do Ensino Secundário 

 
Artigo 4.º 

(Divulgação do concurso e prazos) 
 

1. O anúncio do concurso será feito nas escolas e na Biblioteca Municipal e divulgado na página em 
linha das respectivas Bibliotecas e dele constará as datas de aceitação dos poemas, apresentação de 
resultados e publicitação dos vencedores. 



    

2 Rede Concelhia de Bibliotecas de Coimbra 
                         Concurso de Poesia                                                                 

 

 
 

Artigo 5.º 
(Fases do Concurso) 

 
1. O concurso desenvolve-se em duas fases, a saber: 
1ª Fase - Fase Escola – de 3 de Janeiro a 28 de Fevereiro 
2ª Fase: Fase Concelhia – de 3 a 11 de Março (entrega dos poemas) 
                                      - de 11 a 21 de Março (selecção e divulgação) 

  
 

Artigo 6.º 
(Fase Escola) 

 
1. Cada Escola/Estabelecimento de Ensino, através da equipa da Biblioteca Escolar ou com júri 

constituído para o efeito, seleccionará 1 poesia por Escalão/ciclo de ensino (1º, 2º, 3º 
e secundário). No caso dos Agrupamentos a equipa/júri deve integrar os coordenadores do 1º 
ciclo do Ensino Básico. 
 

 
 

                                                                  Artigo 7.º 
(Fase Concelhia) 

 
1. Os trabalhos seleccionados a nível de escola devem ser entregues na Biblioteca Municipal, 

conforme o descrito no ponto 3.1 do artigo 8.º.  
 
 
                                                                 Artigo 8.º 

(Participação) 
 

1. – Cada concorrente poderá concorrer com um trabalho. O Título do poema é obrigatório. 
2. Os concorrentes serão responsáveis pela originalidade dos trabalhos apresentados, garantirão a sua 
autoria e assumirão toda a responsabilidade decorrente de reclamações de terceiros no que diz 
respeito a direitos de autor e direitos conexos. 
 
3. – Os concorrentes seleccionados em cada Escola/Estabelecimento de ensino deverão entregar: 
3.1. – Um exemplar do poema em formato digital e 2 exemplares em suporte de papel. 

3.1.1. Os ficheiros digitais deverão conter o nome do concorrente e ser enviados via correio 
electrónico para a Coordenadora do SABE, Drª Lurdes Branco - lurdes.branco@cm-coimbra.pt  
3.1.2. O poema em suporte de papel deverá ser assinado pelo concorrente. 

4. Os dois exemplares do poema em suporte papel deverão ser inseridos num envelope A4  - 
contendo dados de identificação do participante (nome completo, ano, turma e número), e da 
Escola/Estabelecimento de Ensino (contacto telefónico, e-mail da Escola e Agrupamento);  
5. Será da responsabilidade de cada Escola/Estabelecimento de Ensino fazer chegar os documentos 
acima referidos (digital e papel) à sede do Concurso – BM/SABE, de 3 a 11 de Março. 
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Artigo 9.º 

(Júri concelhio) 
 

O júri concelhio foi designado pelo Grupo de Trabalho da Rede de Bibliotecas de Coimbra 
 
1- Constituição:  

 José Franco – Presidente do Júri 
 Filomena Pedroso  
 Noémia Santos  
 Paula Fidalgo  
 Francisco Paz 

 
2- Competências:  
Cabe ao júri concelhio: 

a. a selecção dos três melhores poemas por escalão / nível de ensino ( 1º, 2º e 3º 
prémios), correspondente ao 1º,2º e 3º lugar, tendo em conta a sua originalidade, 
criatividade e correcção ortográfica; 

b. a divulgação da lista de vencedores. 
 
3- Das decisões do júri não haverá quaisquer reclamações. 

 
Artigo 10.º 
(Prémio) 

 
1 – Os prémios deste concurso serão constituídos por um diploma, livros e marcadores. 
2 – Os poemas premiados serão divulgados preferencialmente em sessão pública no Dia Mundial do 
Livro e divulgados em suporte digital às respectivas Bibliotecas Escolares do GTC. 

 
Artigo 11.º 

(Direitos de Propriedade) 
 

1. Ao participar no concurso, os concorrentes aceitam ceder à Rede Concelhia de Bibliotecas de 
Coimbra os direitos de propriedade dos trabalhos seleccionados e permitem a sua utilização 

 
Artigo 12.º 

(Casos omissos) 
 
1. Os casos omissos e as dúvidas de interpretação deste regulamento serão resolvidos pelo Júri. 

 
Artigo 13.º 

(entrada em vigor) 
 
 
O presente regulamento entrará em vigor a partir do dia 04 de Dezembro de 2010.  

_________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
BM – Biblioteca Municipal de Coimbra 
SABE – Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares 


