
 

 

Regulamento   

 

Concurso Literário “Fábulas Leguminosas” 
 

Artigo 1.º 

(Enquadramento) 

1. O concurso de escrita criativa “Fábulas Leguminosas” é uma iniciativa do Centro de 

Educação Ambiental de Esposende em parceria com a Escola Sementes de Liberdade e 

enquadra-se nas comemorações locais de 2016 - Ano Internacional das Leguminosas. 

2. Este concurso é aberto à participação de todas as crianças e jovens que frequentem 

os estabelecimentos de educação e de ensino do concelho de Esposende, desde o pré-

escolar ao 1º ciclo. 

3. O concurso consiste na escrita de um texto criativo dedicado ao tema “leguminosas” 

nas suas diversas vertentes, nomeadamente saúde e ambiente.   

 

Artigo 2.º 

(Objetivos) 

1. Fomentar hábitos de leitura e de escrita na comunidade escolar. 

2. Desenvolver as capacidades de expressão e comunicação escritas. 

3. Estimular a escrita criativa, desenvolvendo a imaginação e o conhecimento dos 

benefícios para o ambiente e para a saúde associados à produção e consumo de 

leguminosas. 

4. Promover o consumo de leguminosas entre a população mais jovem. 

5. Assinalar o Ano Internacional das Leguminosas. 

 

Artigo 3.º 

(Concorrentes) 

1. O concurso é dirigido aos alunos que frequentem o ensino pré-escolar e o 1º ciclo, 

em estabelecimentos de educação e de ensino concelhios. Está excluída a participação 

no concurso Literário “Fábulas Leguminosas” dos alunos que frequentam a Escola 

Sementes de Liberdade, parceira deste projeto. 

2. Os trabalhos deverão ser produzidos em Língua Portuguesa. 

3. As categorias a concurso são: 

1.ª categoria ou categoria A – concorrentes do ensino pré-escolar. 

2.ª categoria ou categoria B – concorrentes do 1º e 2º anos de escolaridade. 

3.ª categoria ou categoria C – concorrentes do 3º e 4º anos de escolaridade. 

4. Cada estabelecimento de educação e de ensino concorrente poderá participar com 

apenas um trabalho por categoria. 



 

5. Os trabalhos apresentados a concurso poderão ser individuais ou de grupo / turma / 

escola. 

6. Os estabelecimentos de educação e de ensino concorrentes e os professores 

responsáveis assumirão o compromisso de conhecer e cumprir este regulamento. 

 

Artigo 4.º 

(Requisitos dos trabalhos) 

1. Os participantes deverão apresentar os trabalhos com as seguintes especificidades: 

a) Para a categoria A, os textos deverão ter até 2 páginas A4. 

b) Para a categoria B, os textos deverão ter até 4 páginas A4. 

c) Para a categoria C, os textos deverão ter até 6 páginas A4. 

2. Os textos deverão ser digitados em Microsoft Word, fonte Arial, tamanho 12, 

espaçamento 1,5 entre as linhas e esquema de página normal. 

3. Cada texto deverá ser identificado com um título e a categoria a que concorre. 

 

Artigo 5.º 

(Calendarização do concurso) 

1. Lançamento do concurso e divulgação da informação junto dos estabelecimentos de 

educação e ensino – Sessão pública de apresentação do Plano de Atividades 

2016/2017 do Centro de Educação Ambiental, agendada para dia 30 de setembro de 

2016; 

2. Realização de ação de esclarecimento/sensibilização sobre temática das 

leguminosas – durante o mês de outubro; 

3. Entrega dos trabalhos a concurso – até 15 de novembro de 2016. 

4. Análise e seleção, pelo júri nomeado para o efeito, dos trabalhos vencedores por 

categoria – até final de novembro de 2016. 

5. Divulgação dos resultados e entrega de prémios aos vencedores de cada categoria – 

janeiro de 2017, durante a iniciativa “Janeiro, mês da Ciência”.  

 

Artigo 6.º 

(Entrega dos trabalhos e inscrição no concurso) 

1. Os trabalhos deverão ser enviados até dia 15 de novembro, acompanhados da ficha 

de inscrição e da declaração de cedência de direitos autorais (Anexos 1 e 2) para o 

endereço eletrónico cea@esposendeambiente.pt  

2. Alternativamente os trabalhos poderão ser enviados por correio (data de carimbo 

15 de novembro) para o Centro de Educação Ambiental de Esposende, Rua Conde de 

Madimba – Monte Marinhas, 4740-572  Esposende,  ou ser entregues em mão na 

morada anterior. 

3. Todos os trabalhos recebidos serão numerados e impressos pelo Centro de 

Educação Ambiental. A identificação dos autores de cada um dos trabalhos será 

devidamente omitida para efeitos de avaliação dos trabalhos. 



 

 

Artigo 7.º 

(Composição do Júri) 

1. O júri do concurso é composto pela Coordenadora do Projeto STOL – Science 

Through Our Lives/ Universidade do Minho, por um professor representante do 

Agrupamento de Escolas António Correia de Oliveira, um professor representante do 

Agrupamento de Escolas António Rodrigues Sampaio, por um representante da 

Esposende Ambiente, EM (com exceção dos colaboradores do CEA) e por um 

representante da Câmara Municipal de Esposende.  

2. O júri do concurso é presidido pelo Diretor Pedagógico da Escola Sementes de 

Liberdade.  

3. Em caso de empate, o presidente do júri tem voto de qualidade. 

 

Artigo 8.º 

(Processo de análise dos trabalhos) 

1. A avaliação dos trabalhos a concurso efetuar-se-á segundo os critérios de domínio 

da língua portuguesa, de clareza do discurso, da riqueza e correção de conceitos 

científicos contemplados e de originalidade e criatividade na conceção do texto. 

2. Na eventualidade dos trabalhos a concurso não possuírem a qualidade exigível pelo 

júri deste concurso, este reserva-se no direito da não atribuição de algum dos prémios. 

3. O júri pode decidir atribuir, a título excecional, uma Menção Honrosa. 

4. Do resultado do concurso o júri lavrará a competente ata fundamentada, que será 

assinada por todos os seus membros. 

5. A decisão do júri é soberana e não passível de recurso. 

 

Artigo 9.º 

(Publicação de resultados) 

1. A Comissão Organizadora responsável pelo concurso publicará os resultados, após a 

decisão final do júri, nas páginas web da Esposende Ambiente, EM e do projeto STOL - 

Science Through Our Lives / Universidade do Minho. 

2. Os resultados serão comunicados por correio eletrónico aos vencedores deste 

concurso até 31 de dezembro de 2016. 

 

Artigo 10.º 

(Prémios) 

1. Aos três melhores classificados em cada um das três categorias, serão atribuídos 

prémios, a saber: 

1º lugar: 100€ 

2º lugar: 50€ 

3º lugar: 25€ 

2. Todos os concorrentes receberão um certificado de participação. 



 

3. Os prémios serão entregues aos vencedores em local e data a indicar de acordo com 

o calendário do concurso. 

 

Artigo 11.º 

(Direitos intelectuais/direitos de autor) 

1. Só poderão ser submetidos a concurso textos inéditos, pelo que qualquer indício de 

plágio implicará a não-aceitação do trabalho. 

 

Artigo 12.º 

(Direitos de utilização) 

Os concorrentes transmitem aos promotores da iniciativa, os direitos autorais sobre 

todas as criações que apresentem no âmbito do presente concurso, para publicação 

nas páginas web da Esposende Ambiente e da Câmara Municipal de Esposende, e 

noutros suportes considerados pertinentes, eventualmente a edição, à posteriori, de 

uma publicação que integrará os trabalhos vencedores. 

 

Artigo 13.º 

(Disposições finais) 

1. A apresentação dos trabalhos representa a aceitação plena das presentes normas 

regulamentares por parte dos concorrentes a este concurso. 

2. Todas as informações sobre o concurso estarão disponíveis, em cada momento, nas 

páginas web da Esposende Ambiente, EM. 

3. Qualquer questão resultante de omissão ou dúvidas de interpretação do presente 

regulamento será analisada e resolvida por despacho fundamentado do Conselho de 

Administração da Esposende Ambiente, EM. 

 

 


