
Agrupamento de Escolas de Canelas Concurso “Ao encontro da
poesia” 2022-23

CONCURSO
AO ENCONTRO DA POESIA

O concurso “Ao Encontro da Poesia” visa fomentar a criat ividade, o prazer da
escrita e (re)descobrir da poesia que há em todos nós.

Regulamento
1. Podem concorrer todos os Alunos, Assistentes Operacionais e Técnicos ,

Docentes e Encarregados de Educação.

(NOTAS - serão exclu ídos todos os poemas com palavras consideradas imprópr ias de um
concurso escolar ; é da responsabi l idade da equipa da Bib l ioteca a correção ortográf ica dos
poemas. )

2. Os trabalhos têm de ser originais , isto é, de autor ia própr ia e nunca anter iormente

editados ou publ icados.

3. Os trabalhos da categor ia Alunos serão div id idos em três escalões:

 ESCALÃO 1: alunos do 2º ciclo
 ESCALÃO 2: alunos do 3º ciclo
 ESCALÃO 3: alunos do Secundário

4. Cada part ic ipante só pode concorrer , indiv idualmente, a uma categor ia/ escalão.

5. O tema é O MUNDO EM QUE VIVEMOS ou ABRAÇAR O PLANETA TERRA.

6. O trabalho poét ico tem como l imite máximo uma página A4.

7. O texto deve ser processado em computador (Cal ibr i11; espaçamento 1,5; margens
de 2 cm) em folha A4.

8. Os trabalhos serão assinados apenas por um pseudónimo , com indicação da
categor ia/escalão: Aluno (2º , 3º Ciclo ou Secundár io) ; Assistentes Operacionais e
Técnicos, Docentes e Encarregados de Educação.

9. A acompanhar o trabalho , o autor tem de entregar também um envelope fechado
contendo, no seu interior , a ident i f icação do pseudónimo (Nome completo,
categor ia/escalão, ano e turma no caso dos alunos) .

10. No exterior do envelope só poderá estar escrito o pseudónimo.

11. Os trabalhos dos Alunos serão entregues aos Docentes de Português.

12. Os trabalhos das restantes categor ias serão entregues na Bibl ioteca.

13. O prazo l imite para a entrega dos trabalhos é o dia 16 de dezembro de 2022 .
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14. O Júri será const i tu ído pela equipa da Bibl ioteca a quem compete a def in ição dos
cr i tér ios de aval iação dos trabalhos poét icos propostos, sendo naturalmente
valor izado o nível de cr iat iv idade e qual idade apresentada.

15. Serão premiados os melhores trabalhos classi f icados em cada categor ia/escalão do
concurso.

16. Caso o júr i considere que os trabalhos não apresentam a qual idade expectável ,
atr ibuirá apenas uma menção honrosa.

17. Os melhores trabalhos apresentados em cada categor ia/escalão serão divulgados no
Dia do Agrupamento.

18. Os part ic ipantes no concurso autor izam que os seus trabalhos sejam expostos,
publ icados e editados em qualquer suporte.

19. Os melhores trabalhos apresentados em cada categor ia/ escalão serão enviados para
o Concurso de Poesia Interescolas de Vila Nova de Gaia.

20. Para qualquer esclarecimento adic ional , contactar as docentes Clara Far ia, Georgina
Tavares e I lda Ferre i ra.

Escola Secundár ia de Canelas, 29 de setembro de 2022

O Coordenador da Bibl ioteca,

______________________________

O Diretor do Agrupamento,

______________________________


