
 

BIBLIOTECA ESCOLAR DA ESCOLA PORTUGUESA DE LUANDA 

  

Concurso Literário 

 

REGULAMENTO 

 

A Biblioteca Escolar da Escola Portuguesa de Luanda – CELP irá promover o concurso 

literário “Viagem pela Escrita na EPL”, com o objetivo de estimular os alunos para a 

escrita, imaginação e criatividade e valorizar a expressão literária. 

 

1. Este concurso é aberto a todos os alunos do 4.º ano, 2.º e 3.º Ciclos e do Ensino 

Secundário, da Escola Portuguesa de Luanda – CELP. 

 

2. Os trabalhos a concurso só podem ser apresentados na modalidade de texto 

narrativo.  

 

3. Os participantes dividem-se em 3 escalões:  

− 1.º escalão – 4.º ano e 2.º ciclo;  

− 2.º escalão – 3.º Ciclo; 

− 3.º escalão – Ensino Secundário. 

 

4. Os trabalhos devem enquadrar-se nos temas propostos: 

− Viagem pelos teus Sonhos; 

− Eu e o Mundo. 

 

5. Os candidatos devem selecionar apenas um dos temas propostos. 

 

6. Os trabalhos a concurso deverão: 

− ser inéditos; 

− adequados ao tema; 

− processados em computador, com o máximo de duas páginas A4. O tipo 

de letra deverá ser Tahoma, tamanho 11, com espaçamento de 1,5 linhas; 

− estar devidamente identificados com o nome, ano, turma e número; 

− ser entregues na Biblioteca Escolar até ao dia 28 de abril de 2022. 

 

7. Os trabalhos serão avaliados por um júri, constituído por professores de 

Português e a coordenadora da BE. 

 

8. Todos os participantes receberão um Diploma de Participação e aos melhores 

trabalhos serão atribuídos prémios ou menções honrosas. 



 

 

9. O júri poderá não atribuir prémios se considerar que os textos apresentados não 

têm qualidade suficiente. 

 

10. Das decisões do júri não cabe recurso. 

 

11. Os resultados do concurso serão divulgados publicamente a 5 de maio, Dia 

Mundial da Língua Portuguesa. 

 

12. A Escola reserva o direito e o dever de difundir os trabalhos premiados e a 

Coordenadora da BE poderá propor a publicação dos textos apresentados. 

 

 

 

Luanda, 29 de março de 2022 

 A Coordenadora da BE 

 Teresa Félix 


