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REGULAMENTO 

 
1. Objetivos 

 
“ Viagem ao Mosteiro de Tibães no tempo do rei D. Manuel” tem como objetivos: 
 

 Promover a educação linguística e literária no ensino básico;  
 Conhecer a história local; 
 Incentivar e desenvolver o gosto pela leitura e pela escrita; 
 Desenvolver competências de expressão escrita. 

 
 

2. Destinatários  

A – alunos do 3.º e 4.º anos de escolaridade; 
B – alunos do 2.º ciclo; 
C – alunos do 3.º ciclo. 

 
3. Tipologia textual  

Texto narrativo, nas modalidades de: conto, diário ou carta. 

4. Calendário 

O concurso realiza-se no decurso do 2.º período e os trabalhos deverão ser entregues até ao dia 20 de 
março. A coordenação do concurso deve ser assegurada por docentes da área de Português e a equipa 
da BE. 
 

5. Condições gerais de participação  

 
a) Para todos os níveis serão considerados a concurso todos os textos escritos em prosa e devidamente 
identificados. 
b)Os textos podem ser individuais ou em parceria com o mínimo de uma página e o máximo de três, em 
formato A4 (margens de 3 cm). 
c) Os trabalhos deverão ser apresentados em formato digital, com espaçamento entre linhas 1.5, tipo de 
letra Times New Roman, tamanho 12. 
d) Deverão ser enviados para o seguinte endereço eletrónico bibliotecasmosteiroecavado@gmail.com . 
e) Os textos deverão ser apresentados com título adequado e com indicação do ano de escolaridade 
do(s) seu(s) autor(es).  
 

6. Júri  

O Júri será constituído por quatro membros escolhidos de entre os docentes da escola e equipa da BE.  
 

7. Critérios de apreciação e seleção final dos trabalhos. 
 
Os trabalhos a concurso serão avaliados de acordo com os seguintes critérios: 
 
a) Obediência às características da modalidade -Tema e tipologia; 
b) Criatividade;  
c) Coerência e pertinência da informação; 
d) Morfologia e sintaxe; 
e) Repertório vocabular; 
f) Ortografia; 
g) Descrição da época e ambientes; 
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h) Rigor histórico. 
 
Os trabalhos serão classificados numa escala de 1 a 100 em cada prova. 
 

8. Divulgação dos resultados 
 
Os resultados do concurso serão afixados na Biblioteca escolar.  
Os três melhores trabalhos, de cada nível, serão compilados num livro digital.  
 

9. Prémios  
 
Os prémios a atribuir serão oferecidos pela Junta de Freguesia e premiarão os três melhores 
trabalhos de cada nível.  
 
 
 
 
 
 
A Equipa da BE  
Os docentes de Português 
 


