
Artigo 1º 
Instituição e finalidade 

1. O presente regulamento define as normas que regem a edição do Concurso de Letras da Escola 
Secundária Infanta D. Maria, organizado pelo Grupo VI da disciplina de Área de Projecto, da turma 
H, do 12º ano. 
2. Este concurso insere-se no trabalho programado pelo Grupo VI da disciplina de Área de Projecto, 
do 12º H, e tem como objectivo fundamental incentivar os alunos a participar em concursos 
literários, levando-os, assim, a desenvolver os seus hábitos de escrita recreativa. 
 

 

 
Artigo 2º 

Condições de aceitação dos trabalhos  
1.Os trabalhos devem ser enviados por via informática, em formato pdf, para o seguinte endereço: 
areaprojh6esidm@hotmail.com, até ao dia 14 de Março de 2011. 
2. Os trabalhos deverão ser dactilografos, utilizando a letra tipo Times New Roman, tamanho 12, 
espaçamento 1,5, não ocupando mais do que quatro páginas para a modalidade de Prosa Narrativa 
e de duas para a  modalidade de Poesia. Na modalidade Poesia, as páginas podem estar divididas 
em colunas, obedecendo, no entanto, às especificações apresentadas no ponto anterior. 
3. Os trabalhos devem ser inéditos e originais, não podendo ser divulgados ou publicitados antes 
da publicação dos resultados por parte do Júri. 
4. A participação dos concorrentes é de carácter individual.  
5. Os trabalhos deverão ser enviados por via eletrónica, que deve conter, no corpo do texto, o 
nome do aluno, o ano, número e turma, um contacto telefónico, e ainda o e-mail preferencial para 
contacto. Deve ainda fazer parte do corpo do texto o pseudónimo com o qual foi assinado o 
trabalho. 
Anexado ao e-mail, será submetido o ficheiro pdf que contém o trabalho, devidamente assinado 
com pseudónimo e sem qualquer indicação que possa sugerir a identidade do autor. 
6. Os membros do Júri ficam impossibilitados de submeter trabalhos ao presente concurso. 
7.Qualquer incumprimento resulta numa infração ao regulamento, que será ponderada pelo Júri 
que deliberará a medida a aplicar, podendo levar à exclusão do trabalho. 
  
 

Artigo 3º 
Critérios de avaliação dos trabalhos 

 
1. A avaliação dos trabalhos a concurso será da exclusiva responsabilidade do Júri. 
2. Na apreciação dos trabalhos serão tidos em conta, cumulativamente, os seguintes aspectos: 

 correcção morfossintáctica do texto; 

 propriedade lexical; 

 pontuação; 

 originalidade temática; 

 qualidade e desenvolvimento das ideias; 

 riqueza da versificação, na modalidade Poesia (métrica, rima, divisão estrófica). 
 

Artigo 4º 
Prémio, sua divulgação e direitos de autor  

1. O prémio destina-se a galardoar alunos desta escola nas modalidades de Poesia e Prosa 
narrativa. 



2. Será atribuído um primeiro prémio a cada uma das duas modalidades: um cheque-prenda a 
utilizar numa livraria ou, na impossibilidade, a oferta de um livro a escolher pelo vencedor, dentro 
de um limite de preço a definir pela Direcção da Escola Secundária Infanta D. Maria.  
3. A divulgação dos vencedores será realizada em dia a definir, no 3º período, sendo a entrega dos 
prémios realizada em cerimónia oficial,  no mesmo período lectivo. 
4. Se o Júri, após apreciação dos trabalhos a concurso, determinar não haver nenhum trabalho 
merecedor de 1º prémio, pode prescindir da sua atribuição. 
5. Poderão ser atribuídas menções honrosas a trabalhos distinguidos pelo Júri do concurso.   
6.A participação no concurso implica o conhecimento e a aceitação do presente regulamento, bem 
como a autorização da cedência do direito de exposição dos trabalhos, mesmo dos que não forem 
distinguidos, nos termos e condições que a organização determinar, devendo constar sempre a 
indicação do nome do autor dos trabalhos expostos. 
 

Artigo 5º 
Júri 

1. O Júri é composto por 8 elementos: 3 professores de Português, a professora  coordenadora da 
Biblioteca e os quatro alunos responsáveis pela organização do concurso. 
2. As decisões do Conselho de Júri são tomadas por votação, havendo um total de 5 votos, 
cabendo o exercício de um voto a cada professor e de um voto ao conjunto dos 4 alunos. 
3. Em situações de empate, por abstenção de algum dos membros do Júri, a votação terá que ser 
repetida, não podendo, neste caso, registar-se abstenção por parte de nenhum dos membros. 
4. O Júri é o órgão soberano do concurso, estando apenas sujeito ao presente regulamento, 
decindo, portanto,  todos os casos não abrangidos neste regulamento. 

5. Das decisões deste órgão não poderá, em circunstância alguma, haver recurso. 
 

Artigo 6º 
1. O estipulado é da responsabilidade da organização do concurso e o seu teor será dado a 
conhecer aos membros do Conselho de Júri. Dá-se início, assim, aos procedimentos de abertura do 
concurso e sua regulamentação.  
 

 
Coimbra, 3 de Janeiro de 2011 


