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SER ESCRITOR É COOL!  

CONCURSO INTERCONCELHIO DE ESCRITA 

 

Regulamento  
 

2ª Edição (2020/2021) 
 

        

O concurso “SER ESCRITOR É COOL!” é organizado pelos professores bibliotecários dos 

grupos interconcelhios acompanhados pelas coordenadoras interconcelhias da Rede de 

Bibliotecas Escolares, Ana Paula Ferreira e Fátima Bonzinho. 

 

O concurso tem como objetivos a promoção da leitura e da escrita, com recurso 

aos media. Está organizado em 2 escalões: 3º ciclo e ensino secundário. 

  

 

FASES DO CONCURSO 
 

INSCRIÇÕES 
 

As inscrições deverão ser efetuadas pelas bibliotecas escolares, através do seguinte 
link: 
Formulário de Inscrição 
 
O professor bibliotecário é o responsável pelo envio dos trabalhos. Poderão concorrer 
todos os alunos, individualmente ou em grupo (máximo de 4 elementos), dentro de cada 
escalão. Os alunos / grupos não ficam obrigados a concorrer todos os meses. 
 
Os alunos, em grupo ou individualmente, deverão criar uma SÉRIE, cujo fio condutor 
será à escolha de cada um – uma das personagens / o espaço / o narrador... a 
imaginação não tem limites. 
 

 

https://forms.gle/hvpnwAYaTZ6ok5KH8
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DESAFIOS 
 
Serão lançados 5 desafios – de outubro a abril: 
 

1. OUTUBRO - O livro tem o fim à vista? E a leitura? 
Data de entrega: 06 de novembro de 2020 
 

2. NOVEMBRO - Não tenho nada para fazer! E agora? 
Data de entrega: 04 de dezembro de 2020 
 

3. JANEIRO - Tudo me incomoda! Até os ativistas... O que posso fazer? 
Data de entrega: 05 de fevereiro de 2021 
 

4. FEVEREIRO - A arte tem muito que se lhe diga! Para que a quero? O que fazer 
com ela? 
Data de entrega: 05 de março de 2021 
 

5. ABRIL - A escola já não tem nada a ver connosco! Escola, como te quero ? 
Data de entrega: 07 de maio de 2021 

 
 
Os trabalhos poderão ser realizados nos seguintes formatos:  
 

• Vídeo – até 3 minutos  

• Podcast – até 3 minutos  

• Texto (máximo de 2 páginas A4). 

 
Os concorrentes podem utilizar apenas um ou vários formatos, ao longo dos desafios. 
 
Será atribuída uma cotação de 0 a 20 valores a cada um dos trabalhos e selecionados os 
3 melhores, por fase, que serão divulgados na página bibliotecascool.com.  
 
Serão vencedores os alunos / grupos que obtiverem a maior cotação, no conjunto dos 
diferentes desafios.   
 
O júri é constituído por um Professor Bibliotecário, um Professor de Português e um 
Coordenador Interconcelhio da Rede de Bibliotecas Escolares.  
 
Contudo, a escolha dos melhores trabalhos não será feita só pelo júri (75%). Nesta 2.ª 
edição, será aberta uma votação pelo público (25%), lançada na página 
bibliotecascool.com e divulgada nas redes sociais e nas escolas participantes. 
 
 
 

http://bibliotecascool.com/
http://bibliotecascool.com/
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Os critérios de apreciação dos textos, nas diferentes fases, são os seguintes: 
 

- Respeito pelo tema; 

 - Respeito pelo formato; 

- Originalidade/criatividade; 

- Correção ortográfica e coesão. 

 

O trabalhos deverão ser originais. 
Até à data definida para a entrega em cada desafio, os trabalhos deverão ser enviados 
por e-mail, com a devida identificação dos alunos (nome completo, ano e turma) e das 
escolas, para o seguinte endereço: bibescolaresalentejopt@gmail.com 
 
 

Para divulgação de todas as atividades referentes a este concurso, nas diferentes redes 

sociais, deverá usar utilizada a hashtag #serescritorcool 

 
 

ENTREGA DE PRÉMIOS 
 
A entrega dos prémios será efetuada na fase final do Concurso Ser Leitor é Cool!, caso 

se realize.  

Caso contrário, os prémios serão enviados para as escolas dos alunos vencedores. 
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