
 

 
Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz 

Escola E.B. 2-3 Dr. João de Barros 
 

Regulamento 
 

18º CONCURSO LITERÁRIO DR.JOÃO DE BARROS 
 

TEMA: “A Montanha dos Segredos” 
 

1. O concurso é aberto a todos os alunos que, no ano letivo de 2013/2014, se 
encontrem matriculados no 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico.  

2. Os alunos deverão concorrer de acordo com o ciclo que frequentam: 
 
 Escalão A – 1º Ciclo; 
                              Escalão B – 2º Ciclo; 
                              Escalão C – 3º Ciclo; 
                               
 

3. Os alunos concorrem individualmente. 

4. Este concurso contempla as modalidades de: 
 a) Poesia (poesia livre, soneto); 
 b) Prosa (conto, crónica, reportagem, artigo, ensaio, novela). 

5. Os textos de cada modalidade deverão obedecer aos seguintes requisitos: 
                  a) Serem originais e inéditos; 

                  b) Subordinarem-se ao tema “A Montanha dos Segredos”  

                  c) Não excederem o limite de 1 página para a poesia e de 2 para a 
prosa; 
                  d) Serem datilografados em folha de formato A4, letra arial 12, espaço 
1,5; 
                   
                  e) Apresentarem todas as páginas dos textos numeradas e contendo o 
registo do pseudónimo escolhido pelo candidato; 
                  f) Incluírem dois exemplares de cada texto. 
 

6. Os textos concorrentes serão enviados para:  
 

“Concurso Literário Dr. João de Barros” 
Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz 

Escola EB 2º e 3º Ciclos Dr. João de Barros 
Avª. Dr. Manuel Gaspar de Lemos, nº 29 

3080 – 184 Figueira da Foz 



 

 
 

 
7. O prazo de entrega dos trabalhos termina a 14 de fevereiro de 2014.  
8. a) A identificação do autor (nome, idade, escola, número do aluno, turma 

e ano) deve constar em envelope devidamente fechado; 
b) No rosto do envelope deve indicar-se: 
 
                    - Concurso Literário Dr. João de Barros; 
                    - Pseudónimo; 
                    - Escalão; 
                    - Modalidade a que concorre. 
 
c) Os candidatos que concorrem a mais do que uma especialidade, ou 

com mais do que um texto, devem usar um pseudónimo diferente para cada 
texto; 
 

9. O júri será constituído por 3 professores de Português da Escola E B 2º e 
3º Ciclos Dr. João de Barros; 

   
10. O júri reserva-se o direito de não atribuir os prémios, caso entenda que 

os textos apresentados não revelem qualidade literária; 
 

11. Será atribuído prémio ao melhor trabalho, em cada escalão e 
modalidade; 

 
12. Os casos omissos e as dúvidas de interpretação deste Regulamento serão 

resolvidas pelo júri, cujas decisões não são possíveis de apelação. 
 
 
 
                          Figueira da Foz, 19 de dezembro de 2013 
 
 
 
 
                                              A Coordenadora do Departamento de Línguas 
 
 

                                                                   Graça Monteiro Rodrigues 


