
 

Concurso de Poesia  
 
Artigo 1º (Objeto)  
 
No intuito de criar e consolidar hábitos de leitura e de escrita e de promover a 
poesia em língua portuguesa, a Escola Secundária da Ramada, através da equipa 
da Biblioteca Escolar, organiza o concurso “Faz o teu poema”. 

 
Artigo 2º (Natureza dos trabalhos)  
O género literário elegível para o efeito deste concurso é a poesia em língua 
portuguesa.  
 
Artigo 3º (Condições de admissão)  

a) - Podem concorrer todos os alunos matriculados na escola Secundária da 
Ramada, em 2 categorias diferentes: 3º ciclo (7º, 8º e 9º anos) e ensino 
secundário (10º, 11º, 12º e Curso Profissional) 
 

Artigo 4º (Tema)  
O tema do presente concurso será livre, não existindo nenhum tema obrigatório. 
  
Artigo 5º (Divulgação)  
 
O anúncio do concurso será feito na página da escola, na Biblioteca Escolar e 
através dos professores de Português, o (a) D. T. e outras formas de divulgação.  
 
Artigo 6º (Admissibilidade dos trabalhos)  
a) - São admitidos a concurso os trabalhos inéditos e não publicados.  
b) - Deverão concorrer em nome individual.  
c) - Cada participante poderá concorrer com um poema.  
d) - A entrega dos trabalhos ficará a cargo do concorrente.  
 
Artigo 7º (Critério de admissão)  
a) - Todos os poemas terão de ser apresentados com um mínimo de 9 versos e 
um máximo de 30 versos, redigidos em folha branca A4 e ter boa apresentação 
gráfica.  
b) - Os participantes deverão entregar os trabalhos num envelope devidamente 
fechado, com indicação no seu exterior do pseudónimo com que vão concorrer.  
c) – Dentro deste mesmo envelope deverá ainda constar um outro envelope, 
igualmente fechado contendo a ficha de inscrição devidamente preenchida e 
identificado por fora com o respetivo pseudónimo, que só será aberto após decisão 
do júri.  



Artigo 8º (Critérios de publicação)  
Os trabalhos serão publicados/divulgados (internamente) com as seguintes 
condições:  
a) - Se não incluírem título será assumido como título o primeiro verso ou parte 
dele.  
b) - Após serem rececionados não serão alterados.  
c) – A Escola Secundária da Ramada reserva-se o direito de reproduzir e utilizar 
os poemas para os mais diversos fins editoriais, expositivos ou outros sem 
qualquer contrapartida monetária ou de outra natureza.  
 
 
Artigo 9º (Critério de rigor)  
Para garantir o rigor da apresentação de um poema por participante, e tal como 
referido no Artigo 7º, todos os trabalhos terão de ser acompanhados de ficha de 
inscrição onde conste um número de identificação legal do participante (n.º do B.I. 
ou de Cartão de Cidadão), que não será publicado. 
  
Artigo 10º (Confidencialidade dos concorrentes)  
Os concorrentes apresentam-se a concurso com o pseudónimo com o qual 
assinarão o poema.  
Para qualquer contacto será utilizado o número de telefone disponibilizado; no 
entanto, apenas será publicada a identificação dos vencedores, após 
consentimento do mesmo.  
 
Artigo 11º (Calendarização)  
a) - Os poemas deverão ser entregues na Biblioteca Escolar até ao dia 23 de 
março de 2018.  
b) - Os poemas também poderão ser entregues ao professor de Português da 
turma. 
c) - O anúncio dos vencedores será feito no dia 12 de Abril.  
d) - Os nomes dos respetivos vencedores serão comunicados aos respetivos 
concorrentes e serão divulgados no site da escola.  
 
Artigo 12º (Critérios de Apreciação)  
A apreciação dos trabalhos é feita com base nos seguintes critérios:  

 Correção linguística  

 Originalidade  

 Criatividade  
 
 
Artigo 13º (Constituição do Júri)  
O júri do concurso terá a seguinte constituição:  
- Professor Bibliotecário 
- Professor de Português  
- Diretor 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Artigo 15º (Prémios)  
a) - Serão premiados os três primeiros classificados.  
b) - A todos os concorrentes admitidos a concurso serão entregues diplomas de 
participação.  
c) - Os prémios a atribuir serão obras literárias.  
d) - A cerimónia da entrega de diplomas/ prémios e exposição dos trabalhos terá 
lugar. no dia 12 de abril, inserido nas atividades do Dia da Escola 
 
 
 
Para qualquer esclarecimento ou dúvida, os interessados deverão contatar:  
. Biblioteca da Escola Secundária da Ramada 
- Professor de Português  
 


