
   Dia Mundial da Alimentação  
   Mês Internacional da Bibliotecas Escolares 

                                   
  REGULAMENTO DO CONCURSO 

  “Palavras de comer ” 
 

 
No âmbito da comemoração da Semana/Dia da Alimentação e do Mês 

Internacional das Bibliotecas Escolares, as equipas responsáveis pelo Programa de 
Educação para a Saúde e pela Biblioteca Escolar dinamizam o concurso “Palavras de 
comer”, com o seguinte regulamento: 
 

1. O concurso está aberto a todos os alunos dos 1º, 2.º e 3º ciclos.  
2. Os textos a apresentar serão subordinados ao tema – Alimentação Saudável. 
3. Nos textos devem surgir obrigatoriamente cinco ingredientes de um pequeno-almoço 

saudável.  
4. Os alunos poderão concorrer com uma destas duas modalidades: 

a) Texto narrativo 
b) Texto poético 

5. De acordo com o seu ciclo de ensino, cada aluno participante deverá adotar o seguinte 
título para o seu texto: 

 
1º ciclo – “O menino que não gostava de fruta” 

2º ciclo – “História com cheiro a chocolate”  

3º ciclo – “O diário de uma banana” 

6. Os trabalhos a concurso devem ser individuais, inéditos e obedecer às seguintes 
normas: o texto a apresentar deve ter até 2 páginas de formato A4, estar datilografado 
com espaçamento 1,5, letra Arial, tamanho 11 e com as margens direita – 2,5 cm, 
esquerda - 2,5 cm, superior - 3 cm e inferior - 3 cm. 

7. Haverá apenas um vencedor por cada ciclo, escolhido pelos membros do júri por 
unanimidade ou por maioria. (Serão atribuídos 3 prémios, na totalidade). 

8. Os trabalhos deverão ser entregues na Biblioteca Escolar, devidamente identificados 
com nome, número, ano e turma até 2 de novembro. 

9. Os textos premiados serão publicados na página web e no jornal da escola e expostos 
na Biblioteca.  

10. O júri reserva-se o direito de não atribuição de prémios se os textos revelarem uma total 
falta de qualidade. 

11. Uma vez que os principais objetivos deste concurso são a motivação dos alunos para a 
prática de uma alimentação saudável e, simultaneamente, para a expressão escrita, os 
prémios a atribuir inscrever-se-ão neste âmbito. 

12. A participação no concurso implica a concordância com os termos do presente 
regulamento. 

13. As equipas coordenadoras estão disponíveis para qualquer tipo de esclarecimento.  
 

                              Escola Básica Frei Bartolomeu dos Mártires, 08 de outubro de 2018 

                                                                              As Equipas Coordenadoras  
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