
Concurso “A Inspiração Conta”
2022

Terceiros e quartos anos do 1.º ciclo do ensino básico

Entidade promotora: Rotary Club de Monção

Regulamento do concurso

1. O concurso “A Inspiração Conta”, instituído por Rotary Club de Monção, destina-se a

todos os alunos que, no ano de 2021/2022, frequentam os 3.º e 4.º anos do 1.º ciclo

do ensino básico do concelho de Monção, no Agrupamento de Escolas de Monção

(AEM) e no Colégio do Minho (Polo de Monção).

2. Os trabalhos a concurso constam de um texto coletivo, por turma, com a extensão

mínima de 1 e um máximo de 2 páginas A4, usando a letra calibri 12, podendo ser

usado um tamanho diferente para o título, e espaçamento 1,5 entre linhas. Ao ser

enviado a concurso, deverá sê-lo em formato word e em formato pdf.

3. Os trabalhos serão avaliados, para além do cumprimento do referido no número

anterior, em termos de desenvolvimento da ação, caraterização das personagens,

uso e nível da linguagem, figuras de estilo usadas, inclusão de tradições locais,

criatividade, originalidade e impacto geral no leitor, entre outros aspetos.

4. Os trabalhos sujeitos a concurso são subordinados ao tema:

- O ambiente

5. Os trabalhos têm de ter um título e ser originais. Os plágios, mesmo que parciais,

serão motivo de exclusão dos trabalhos submetidos.

6. O júri reserva-se o direito de não entregar qualquer prémio, caso os trabalhos a

concurso não cumpram os requisitos mínimos.

7. Cada turma concorrente só pode concorrer com um único trabalho.



8. Os trabalhos não podem conter qualquer elemento de identificação do concorrente,

de modo a garantir o anonimato dos trabalhos apresentados. A identificação será

exclusivamente fornecida em impresso próprio, disponibilizado pela entidade

promotora, aquando da submissão dos trabalhos a concurso.

9. Os trabalhos serão submetidos a concurso, exclusivamente, por correio eletrónico

para o endereço: rcmoncao@gmail.com até à data limite de 30 de abril de 2022.

10. O concurso e o presente regulamento serão divulgados na página

www.facebook.com do Rotary Club de Monção, na Escola sede do Agrupamento de

Escolas de Monção, no Colégio do Minho (Polo de Monção) e na comunicação

social, escrita e falada.

11. Será constituído um Júri pela entidade promotora, que deliberará sempre por

maioria de votos, relativamente aos trabalhos sobre o tema a concurso, referido em

4., não havendo lugar a atribuição “ex-aequo”. O júri é composto por um

representante da Escola Secundária de Monção, por um representante do Colégio

do Minho, por dois elementos do Rotary Club de Monção e por um especialista

linguístico externo a todas as entidades envolvidas.

12. Serão atribuídos 3 prémios aos três trabalhos mais pontuados pelo júri. Aos 1º e 2.º

prémios serão proporcionadas visitas de estudo; ao 3º prémio será atribuído material

escolar.

13. Os concorrentes vencedores serão informados do resultado do concurso, pela

entidade promotora, via email, até ao final do mês de maio de 2022, assim como a

data e o local da entrega dos prémios, sendo que todos os participantes terão direito

a um certificado de participação e a um prémio representativo da sua participação.

14. A entrega dos prémios será realizada em cerimónia preparada para o efeito, para a

qual serão também convidados todos os concorrentes ao concurso “A Inspiração

Conta” sempre que as condições o permitam. Nesta cerimónia serão divulgadas as

formas de operacionalização dos três prémios.
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