Regulamento de Concurso de Contos
A Câmara Municipal da Madalena, através dos serviços da Biblioteca Pública
Municipal, promove um Concurso de Contos, destinado a todos os alunos das escolas
do Concelho da Madalena.

Objetivos
a) Estimular a criatividade e a imaginação
b) Despertar o interesse para a literatura
c) Criar e/ou consolidar hábitos de escrita e de leitura

Destinatários
Este concurso destina-se a todos os alunos do 1º, 2º e 3º Ciclos e Secundário do
Concelho da Madalena e Escola Profissional do Pico.

Trabalhos
O texto deverá ser um conto, em português, de tema livre, inédito e individual.
Qualquer indício de plágio resultará na desclassificação do texto.
O conto deverá ter entre 1 a 2 páginas para os alunos do 1º e 2º ciclos e entre 2 a
3 páginas para os alunos do 3º ciclo e do secundário.

O texto deverá ser formatado em página A4, com letra Times New Roman,
tamanho 12 e a preto, com espaçamento entre linhas de 1,5.
Cada concorrente só pode apresentar um conto a concurso.

Entrega dos trabalhos
Os trabalhos deverão ser enviados por correio ou entregues em mão na
Biblioteca Pública Municipal da Madalena até 30 de Junho de 2013 (no caso de serem
enviados pelo correio, conta a data no carimbo dos CTT). Os trabalho deverão ser
entregues/enviados num envelope sem remetente. Dentro de cada envelope deverá
constar o conto, cuja única identificação deverá ser a categoria em que concorre (1º, 2º,
3º ciclos ou secundário) e um segundo envelope fechado, onde conste a identificação do
concorrente, idade, escola, número e turma, que só será aberto após o júri selecionar os
vencedores de cada categoria.
Trabalhos entregues fora dos prazos estipulados ou que não cumpram as normas
definidas não serão considerados.

Critérios de Apreciação
É da competência do júri decidir a metodologia a seguir para avaliação dos
trabalhos. Contudo, os critérios de seleção serão os seguintes:
a) Criatividade
b) Originalidade do tema
c) Domínio da língua
d) Respeito pelo género literário
O Júri reserva-se o direito de não atribuir os prémios previstos se os trabalhos a
concurso não atingirem os níveis de qualidade exigidos.

Júri
Os trabalhos serão apreciados por um júri, composto por um representante de
cada uma das entidades abaixo identificadas:
a) Câmara Municipal da Madalena
b) Biblioteca Pública Municipal da Madalena
c) Jornal Ilha Maior
d) Escola Cardeal Costa Nunes
e) Escola Profissional do Pico

Prémios
O concurso divide-se em quatro categorias:
Categoria A: alunos do 1º ao 4º ano
Categoria B: ciclo: alunos do 5º ao 6º ano
Categoria C: ciclo: alunos do 7º ao 9º ano
Categoria D: alunos do 10º ao 12º ano
Será escolhido um vencedor dentro de cada categoria. Os vencedores serão
anunciados e os prémios entregues em data e local a anunciar, no âmbito das Festas de
Santa Maria Madalena. Os nomes dos vencedores serão comunicados às respetivas
escolas e publicados no Jornal Ilha Maior. Os textos vencedores serão publicados no
site da Câmara Municipal da Madalena.
A cada vencedor de cada categoria será atribuído um prémio em livros no valor
de 50€.
Todos os concorrentes receberão um certificado de participação.
A CMM reserva-se o direito de adiar ou anular o concurso no caso de o número
de concorrentes não ser suficiente.

