
Regulamento do Concurso de Cartas de Amor – Dia dos Namorados 

1. O Concurso de Cartas de Amor, alusivas ao Dia dos Namorados - 2013, insere-se 

no Plano Anual de Atividades da Biblioteca Escolar 

2. Público-Alvo: alunos, encarregados de educação, professores e assistentes 

operacionais 

3. Os candidatos poderão concorrer apenas com uma carta original e que verse sobre 

o tema. Poderão, contudo, partilhar, para exposição, cartas que tenham escrito e/ou 

recebido 

4. A carta deve ser apresentada redigida a computador ou sob a forma manuscrita, 

com letra bem legível, em suporte papel, formatoA4, podendo a mesma ser ilustrada. 

5. A carta deverá ser enviada em envelope fechado, sem identificação, para garantir o 

anonimato. No interior, deve constar um cartão ou folha que contenha a identificação 

do candidato, contato telefónico, bem como o respetivo endereço. Os envelopes sem 

identificação não serão sujeitos a concurso 

6. Os critérios de apreciação são os seguintes: 

criatividade / inovação / originalidade; 

obediência às características do género em questão; 

correção da expressão linguística. 

8. O júri será composto por membros da equipa da Biblioteca Escolar e professores de 

Português. 

9. O concurso decorre de 28 de janeiro a 8 de fevereiro de 2013. 

10. A Biblioteca Escolar devolverá aos participantes todas as cartas sujeitas a 

concurso, bem como todas as cedidas para exposição. 

11. Quaisquer dúvidas serão resolvidas pelo Júri, não havendo lugar a reclamações. 

12. Os trabalhos a concurso devem ser entregues na Biblioteca Escolar até ao dia 8 

de fevereiro de 2013. 

13. A divulgação dos resultados será feita no dia 14 de fevereiro de 2013, diretamente 

na Biblioteca Escolar e na página da BE em http://lordeb23biblioteca.webnode.com.pt/   

14. A entrega dos prémios decorrerá no dia 14 de fevereiro, na Biblioteca Escolar, às 

15.30 horas. 

15. O prémio será atribuído tendo em conta a idade e género (masculino ou feminino) 

do vencedor. 
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