REGULAMENTO CONCURSO
“Se eu fosse um livro…”

I – Disposições Gerais
1. O presente regulamento visa definir as regras de participação no concurso “Se eu fosse um
livro…”.
2. A organização do concurso é da responsabilidade da Biblioteca Escolar do Agrupamento de
Escolas Pintor José de Brito, com a colaboração do Departamento de Línguas e do grupo de
Literacias.

II – Objetivos
1. São objetivos deste concurso:
a) Estimular o gosto pela leitura;
b) Desenvolver a expressão e compreensão escrita/oral;
c) Comemorar o Mês Internacional das Bibliotecas Escolares.

III – Destinatários
1. Este concurso destina-se a todas as turmas do 2.º ciclo, 3.º ciclo e Ensino Secundário do
Agrupamento.

IV – Regras e especificações técnicas
1. A prova consiste na produção de um texto sobre um livro com o qual o aluno se identifique,
explicando as razões para tal.
2. O texto deve ter no máximo uma página A4, margem superior, inferior e direita com 2,5 cm,
margem esquerda 3 cm. Tipo de letra Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5 e deve ser ilustrado
com a capa do livro em questão. Os participantes podem usar o modelo disponibilizado na
página WEB da Biblioteca Escolar.
3. O texto (com a imagem da capa do livro) deve ser enviado até 27 de outubro para
biblioteca@apjbrito.com (indicando no assunto – “Concurso – Se eu fosse um livro…”), ou
entregue em suporte digital na Biblioteca Escolar, com a identificação do aluno (nome, ano,
turma e número).
4. Os participantes serão organizados em três escalões:
- alunos do 2.º ciclo;
- alunos do 3.º ciclo;
- alunos do ensino secundário.

V – Critérios de avaliação
1. O júri irá analisar e avaliar o desempenho com base nos seguintes critérios:
O aluno…

a) cumpre a instrução quanto ao tema (escolha de um livro com o qual o aluno se identifique)
e fundamenta a escolha com pelo menos duas razões, mostrando criatividade;
b) produz um texto coerente (informação pertinente, progressão temática evidente, com
abertura, desenvolvimento e conclusão);
c) segmenta corretamente as unidades de discurso, usa marcadores discursivos e pontua de
forma pertinente e adequada;
d) usa adequadamente estruturas sintáticas variadas e domina processos de conexão
interfrásica (concordância e flexão verbal);
e) utiliza vocabulário variado.

VI – Composição e competência do Júri de seleção
1. A avaliação dos trabalhos será realizada por um júri, a designar pela Equipa das Bibliotecas
Escolares do Agrupamento de Escolas de Pintor José de Brito, com a seguinte composição:
- 1 representante da Equipa das Bibliotecas Escolares;
- 1 professor de Português do 2.º ciclo;
- 1 professor de Português do 3.º ciclo/secundário.
2. Das deliberações do Júri não poderá haver recurso.

VII – Seleção do vencedor
1. A seleção do vencedor, em cada escalão, será feita segundo os critérios de avaliação
definidos.
2. A decisão do júri será divulgada no blogue da Bibliotecas Escolar do Agrupamento e na
página do facebook.

VIII – Prémio
1. O vencedor, em cada escalão, será agraciado com um prémio.
2. A entrega do prémio será feita na Biblioteca Escolar.

IX – Disposições Finais
1. A participação no concurso implica a aceitação integral das normas de participação.
2. Todos os trabalhos vão estar disponíveis no Blog da Biblioteca Escolar do Agrupamento.

Santa Marta de Portuzelo, 02 de outubro de 2017
A equipa da Biblioteca Escolar

