
 

 

 

XII CONCURSO DE ESCRITA COLÉGIO PAULO VI 
REGULAMENTO 

 
 

1. O Concurso de Escrita Colégio Paulo VI, 
instituído no dia 1 de setembro de 2010, 
destina-se a galardoar, anualmente, três 
textos narrativos de carácter inédito, em 
língua portuguesa, escritos por jovens 
dos 5.º ao 12.º anos que frequentem o 
Colégio Paulo VI. 

2. O concurso será dividido por três 
escalões: 2.º ciclo, 3.º ciclo e Secundário, 
havendo, assim, lugar a três primeiros 
prémios e três menções honrosas. 

3. O prémio será no valor de 40€ para o vencedor de cada escalão e um livro para cada 
menção honrosa. 

4. Os textos premiados, bem como outros que o júri considere com qualidade relevante, 
serão publicados. 

5. O júri será constituído por cinco elementos: três professores de Português, um 
professor de outra área disciplinar e um membro do Conselho Pedagógico do Colégio. 

6. Reunirá o júri as vezes que entender necessárias e a deliberação do mesmo será 
tomada por unanimidade ou por maioria simples, excluindo-se sempre a posição por 
abstenção. 

7. Não haverá lugar a prémios ex-aequo. 
8. O júri poderá, se assim o entender, não atribuir o prémio, caso nenhuma das obras a 

concurso o justifique. Da decisão do júri não haverá lugar a recurso. 
9. Os resultados serão divulgados e os premiados serão homenageados em data a definir. 
10. Cada concorrente poderá participar em nome individual e com um máximo de dois 

textos. 
11. Os textos deverão ser apresentados em formato Word, ter um máximo de duas páginas 

A4, escritos em espaço simples, em letra 12, Times New Roman, com as seguintes 
margens: superior/inferior: 2 cm; esquerda/direita: 2 cm. 

12. Os alunos deverão assinar com um pseudónimo, no final do documento Word.  
13. Os textos deverão ser enviados em anexo por e-mail até ao dia 31 de dezembro de 

2022, para os seguintes e-mails, de acordo com o ano que frequentam os alunos: 
2.º ciclo: concursoescritacp6.2@gmail.com 
3.º ciclo: concursoescritacp6.3@gmail.com 
Secundário: concursoescritacp6.sec@gmail.com 

14. No corpo do e-mail, deverá ser referido o pseudónimo e o nome do autor.  
Exemplo: Pseudónimo: D. Sebastião da Gama – Nome: João Silva 7.ºX 

15. Todos os textos deverão ser do género narrativo, sendo o tema “MUDANÇA”. 
16. Os exemplares dos trabalhos não serão devolvidos aos concorrentes. 

 
        O Departamento de Português 
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