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6.º Concurso de Escrita Criativa em Inglês - 2019

Objetivos

1. Promover o interesse pela escrita e pela leitura de textos em Inglês.
2. Encorajar a excelência na escrita.
Regulamento
1. O concurso é aberto a todos os alunos do ensino secundário atualmente inscritos no
Agrupamento de Escolas 4 de Outubro, Loures.
2. Cada concorrente pode apresentar apenas um texto a concurso.
3. A temática dos textos é livre. Contudo, os textos devem respeitar a utilização
contextualizada do parágrafo apresentado no ponto 4, que deverá ser o parágrafo inicial.
4. O parágrafo a ser utilizado para iniciar os textos apresentados a este concurso é:
"He wasn’t going to give up. He wasn’t built that way. They were wrong about him
and he was about to show them just how wrong they were."
5. Os textos apresentados a concurso devem:
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

ser escritos em inglês.
ser da categoria “conto” (short story).
ser de autoria individual.
ser apresentados em Arial 11, a um espaço e meio.
ter entre 700 e 800 palavras, incluindo o título (contagem MS Word).
ser originais e nunca terem sido apresentados a um concurso.
ser apresentados a concurso até ao dia 30 de abril de 2019.

6. Os concorrentes não devem escrever o seu nome, ou qualquer outra informação pessoal,
na mesma página do texto.
7. Os textos devem ser enviados em anexo para o endereço eletrónico:
creativewritingcontest.acf@gmail.com. O nome e a turma do concorrente deve constar
da mensagem enviada.
8. Os textos que não correspondam ao descrito nos pontos 1 a 6 deste regulamento serão
excluídos do concurso.
9. O júri deste concurso será constituído pelos professores de Inglês a lecionar no ensino
secundário.
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10. Os textos serão apreciados tendo em conta os seguintes parâmetros: originalidade e
imaginação do autor, consistência das personagens e/ou do enredo,
coerência/organização e qualidade linguística do texto.
11. O júri reserva-se o direito de não atribuir prémios, caso os textos não apresentem
qualidade suficiente.
12. Serão necessários, no mínimo, 5 textos para que o concurso tenha lugar.
13. Findo o prazo para entrega dos textos, um professor que não integra o júri do concurso
compila todos os textos enviados para o endereço eletrónico indicado neste regulamento
e atribui um número convencional a cada texto por forma a garantir o anonimato dos
autores. Os textos serão então enviados aos elementos do júri para apreciação. Finda a
apreciação pelo júri e a ordenação dos premiados, será desfeito o anonimato.
14. Serão atribuídos prémios aos três primeiros classificados. Os prémios são os seguintes:
1.º classificado: cartão-oferta no valor de 40 euros.
2.º classificado: cartão-oferta no valor de 30 euros.
3.º classificado: cartão-oferta no valor de 20 euros.
15. As decisões do júri são finais, não havendo lugar a recursos.
16. Os textos são propriedade dos seus autores. No entanto, o júri reserva-se o direito de
publicar os textos vencedores na página da escola e/ou blogue da Biblioteca Escola e/ou
noutros locais do espaço escolar. O resultado do concurso será dado a conhecer à
comunidade escolar em junho de 2019, em data a anunciar, e a entrega dos prémios terá
lugar na mesma data.
17. Qualquer questão relacionada com o concurso deverá ser dirigida ao júri do concurso.
18. No caso de situações não previstas neste regulamento, a organização reserva-se o direito

de deliberação.
Loures, 12 de dezembro de 2018
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