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Campeonato de Escrita Criativa 

 

Regulamento 
 
O Campeonato de Escrita Criativa (CEC) surge no âmbito do Mês Internacional das Bibliotecas 

Escolares (Outubro) e tem por objetivo principal fomentar o gosto pela escrita e desenvolver a 

competência linguística. Decorre de 9 de outubro até 5 de novembro de 2014. 

 

1. Este campeonato dirige-se a todos os alunos do Agrupamento desde o quarto ano do 1.º 

CEB ao Secundário. Os interessados devem inscrever-se junto do respetivo professor de 

português. As inscrições podem ser individuais ou por equipas até três elementos. 

 

2. O campeonato será organizado em 4 semanas, correspondendo a quatro jornadas. Cada 

semana serão lançados três desafios por categoria de participação: um destinado ao 1.º e 2.º 

CEB, outro ao 3.º CEB e, finalmente, um ao Secundário. Os inscritos devem dirigir-se à BE 

para tomar conhecimento do desafio semanal. No caso do 1.º CEB, o desafio será 

semanalmente enviado por mail aos docentes. 

 

3. Os inscritos terão sete dias para escrever o texto que lhes é pedido e para o enviar para um 

dos seguintes endereços de endereço de mail, correspondente à escola onde estão 

matriculados. No caso do primeiro ciclo, os trabalhos devem ser enviados para a biblioteca da 

área geográfica a que pertencem as EB1: 

Aguada de Cima:be.aguadadecima@gmail.com 

Fermentelos: biblioteca.escolar.fermentelos@gmail.com 

Marques Castilho: anaoliveira@esmcastilho.pt 

 

4. Os trabalhos em Word devem ser gravados com a seguinte designação: 

CEC_NOME_ESCOLA (ex. CEC_ Maria Santos_EB1Espinhel). O trabalho deve também ser 

identificado com o nome completo, número, turma e escola. 

 

5. O júri, constituído pelas professoras bibliotecárias, apreciará os textos, de acordo com 

critérios de qualidade e originalidade. O vencedor do CEC será aquele indivíduo (ou equipa) 

que somar, na última jornada, mais pontos. 

 

6. Os prémios (um por cada categoria de participação) consistem em livros. 

7. Os casos omissos e as dúvidas de interpretação serão resolvidos pelo júri. 

 


