CONCURSO

Escrever CSCM
REGULAMENTO
O Colégio do Sagrado Coração de Maria leva
novamente a efeito, a partir de dia 01/11/2017, o Concurso
de Escrita denominado de ESCREVER CSCM, o qual
obedecerá às condições que a seguir se indicam:

A inscrição só é considerada válida se for enviada,
juntamente com o trabalho a concurso, a declaração
preenchida pelo encarregado de educação (no caso de
alunos).
Apresentação dos trabalhos

Parte geral
O Concurso de Escrita em causa é dirigido a toda a
comunidade educativa.
Para participar, os concorrentes terão de apresentar
um texto, de tema livre, respeitando as condições do
presente regulamento.
A participação é individual e cada participante
concorrerá apenas com um texto.
Inscrição
Os formulários de inscrição estarão disponíveis no
sítio do CSCM, www.cscm-lx.pt, onde se fornecerá toda a
informação necessária sobre os procedimentos a respeitar
pelos interessados em participar.
Os concorrentes formalizam a sua participação
entregando, até ao dia 03/01/18, o texto a concurso e a
declaração preenchida pelo encarregado de educação (no
caso de alunos). Devem entregar o texto na receção do
colégio, a/c da Coordenadora do Departamento de Língua
Portuguesa, professora Ana Soares, ou fazê-lo via correio
eletrónico para ana.soares@cscm-lx.pt.

Os trabalhos deverão ser apresentados em formato
A4, arial 11 com espaçamento um e meio, sendo o limite
máximo de duas páginas. Todos os textos devem incluir um
título.
O concorrente assume perante o CSCM que o
trabalho apresentado a concurso é original e novo, e que é
uma criação ou reinterpretação sua, não sendo o CSCM, em
qualquer caso, responsabilizado pela infração de direitos de
autor a terceiros.
Tema 2017-2018
Tema Livre
Tipologia 2017-2018
Tipologia Livre
Escalões para os textos a apresentar
1.
1.º Ciclo do Ensino Básico – 2º ano;
1.º Ciclo do Ensino Básico – 3.º e 4.º anos;
2.
2.º Ciclo do Ensino Básico;
3.
3.º Ciclo do Ensino Básico;
4.
Ensino Secundário.
5.
Antigos
Alunos,
Encarregados
de
Educação, Pais, Funcionários CSCM.

Constituição do Júri e avaliação dos trabalhos
O Júri é constituído por professores do CSCM.
O CSCM poderá alterar a composição do Júri.
A avaliação dos trabalhos será realizada até maio de
2016.
Considerando o Júri que a falta de qualidade dos
trabalhos o justifica, poderá não entregar prémio em algum
dos escalões.
O Júri é soberano e a sua decisão não admite
recurso.

Prémios
Por cada escalão será apurado um vencedor.
No total serão atribuídos no máximo 6 prémios.
Os prémios serão constituídos por:
•
Vale para aquisição de livros, em valor a
determinar, na Feira do Livro CSCM.
•
Publicação do texto na revista “Olhares” ou livro
Autores ConSagrados.
Os concorrentes autorizam o CSCM a publicar os
textos com que concorrem, nos termos do presente
regulamento.

Publicação dos resultados
Os resultados finais serão publicitados na Semana da
Feira do Livro CSCM, no Sítio do CSCM e no espaço físico
do Colégio.
Os vencedores serão contactados diretamente pela
Coordenadora do Departamento de Língua Portuguesa.
Entrega de prémios
A entrega de prémios decorrerá na Semana da Feira
do Livro CSCM.
Publicidade
A publicidade desta ação será feita no Sítio do CSCM
e no espaço físico do Colégio através de cartazes e folhetos.
Direitos de publicação
O CSCM ficará investido em todos os direitos de
publicação relativos aos trabalhos dos concorrentes.
Considerações finais
O CSCM reserva-se o direito de não aceitar as
participações que não respeitem as normas do presente
regulamento.
O simples facto de participar implica a aceitação do
regulamento e das instruções que constam dos documentos.

Ficha de Inscrição
Nome:___________________________________________________________________
Data de Nascimento: _______________

Escalão: ____________________

Morada:_________________________________________________________________
Telefone de contacto ___________________________
E-mail: ___________________________________________
Alunos
Ano que frequenta: _______

Turma: _______

Nº de Colégio: ________

Encarregado de Educação:________________________________________________

Declaração
Eu, (nome do encarregado de educação) _____________________________________________, portador do
BI/Cartão

do

cidadão

n.º

____________________________________,

residente

em

_____________________________________________________________________________________________,
Encarregado de Educação de (nome do concorrente)________________________________________________,
aluno do ________ ano, turma ________, declaro que li as condições de participação previstas no
regulamento do Concurso Escrever CSCM e autorizo que o texto a concurso possa, caso a organização o
entenda, ser publicado.
(local e data) _______________________________________________________________________
Ass. Enc. Educação ___________________________________________________________________
Telefone de contacto: _________________________________

