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REGULAMENTO 

1. O concurso   tem por finalidade estimular a 
produção literária nos géneros terror, mistério e 
suspense, premiando textos totalmente inéditos 
escritos em língua portuguesa. 

2. Destina-se a todos os alunos do 1º e 2º ciclos 
das escolas do Agrupamento e CEO. 

3. Os trabalhos terão de ser realizados em situação 
presencial de sala de aula. 

4. Cada autor poderá participar  com apenas um 
conto, com o máximo de duas páginas, 
apresentado em folhas A4, escrito a computador, 
arial 12, espaçamento 1.5. 

5. O concurso será organizado em dois escalões 
de acordo com os dois ciclos de escolaridade: 1º e 
2º. 

6. Os trabalhos, três por turma, deverão ser 
entregues em suporte papel até ao dia 12 de 
novembro, na Biblioteca Escolar. 

7. Na avaliação dos trabalhos serão tidos em conta 
os seguintes critérios: originalidade e criatividade; 
riqueza, correcção e clareza do texto; adequação 
do texto ao tema do concurso (ver critérios). 

8. Serão selecionados dois trabalhos, por ciclo. 

9. O júri de avaliação será constituído por dois 
professores da equipa da Biblioteca Escolar e pelo 
Coordenador do Departamento de Línguas. 

10. Das decisões do júri não haverá recurso. O júri 
reserva-se o direito de não atribuir nenhum prémio, 
caso os textos não apresentem qualidade 
suficiente. 

11. Em caso de publicação, será sempre 
mencionado o autor do texto. Recomenda-se que 
os textos elaborados sejam guardados em suporte 
digital. 

12. Não serão aceites os trabalhos que entrarem 
fora do prazo estabelecido. 

Critérios de avaliação dos trabalhos 

Os trabalhos a concurso serão apreciados tendo 
em consideração os seguintes critérios: 

1. Tema e tipologia 

Cumpre integralmente a instrução no que diz 
respeito ao tema e ao tipo de texto, tratando, sem 
desvios, o tema proposto e redigindo um texto 
narrativo-descritivo. 

2. Coerência e pertinência da informação 

Redige um texto que respeita plenamente os 
tópicos dados e que se desenvolve numa 
progressão coerente, com um desfecho adequado. 

3. Estrutura e coesão 

Redige um texto com estrutura bem definida.  
 
Usa processos variados de articulação interfrásica. 

Utiliza os sinais de pontuação de modo pertinente 
e intencional, demonstrando a compreensão da 
função clarificadora e expressiva dos sinais de 
pontuação. 

4. Repertório vocabular 

Utiliza vocabulário adequado e diversificado. 

5. Correcção formal 

Manifesta um bom domínio das estruturas 
sintácticas da língua, construindo correctamente as 
frases e utilizando correctamente os sistemas de 
concordâncias, flexão verbal e regências. 

Não dá erros ortográficos 

6. Criatividade/originalidade 

Apresenta um trabalho original e criativo. 

 


