REGULAMENTO DO CONCURSO DE POESIA
DIA DE SÃO VALENTIM 2020
«Falar de Água com Amor»
Objetivo
Desafiar todos os alunos do 3.º e 4.º ano das escolas básicas do concelho de Marco de Canaveses
para um concurso de poesia. Os melhores poemas serão expostos na loja da Águas do Marco,
durante os meses de abril e maio. E os dois melhores poemas serão divulgados no site e nos
meios locais (media).
Designação
Concurso de Poesia Dia de São Valentim «Falar de Água com Amor».
Mensagem
«Assinale o Dia de São Valentim com um poema recheado de sentido. Fomentar nos mais jovens
o gosto pela escrita e pela leitura»
Critérios de participação
O concurso abrangerá todos os alunos do 3.º e 4.º anos das escolas públicas do ensino básico,
do concelho de Marco de Canaveses. Cada participante poderá concorrer com apenas um
trabalho.
Todos os trabalhos deverão ser efetuados na presença do Professor, em sala de aula, e
manuscritos. Os trabalhos passados a computador serão desclassificados.
Critérios de seleção – Poesia
A poesia deverá ser original, criativa, coerente, pertinente ao tema, com ideias e vocabulários
compatíveis à sua categoria. O poema terá de ter a palavra ‘Água’ e as palavras ‘Marco de
Canaveses’.
Prazos
Cada escola deverá enviar os seus poemas a concurso, num envelope, com os poemas
devidamente identificados com o nome do aluno (primeiro e último nome) e o nome da escola,
com a respetiva declaração (anexo I), até ao dia 18 de fevereiro.
Seleção
Até ao dia 31 de março, por cada escola serão selecionados dois trabalhos que serão depois
expostos na loja. A exposição será divulgada através de uma estratégia de comunicação definida
para o efeito.

Desses trabalhos serão eleitos um vencedor e um segundo classificado, cujos poemas serão
divulgados no site da Águas do Marco e nos media locais.

Comissão de seleção
Será criada uma Comissão de Seleção composta por três júris.
Os três jurados avaliarão os trabalhos com notas de 0 a 10 podendo ser quebradas em décimos
e serão premiadas conforme os critérios deste regulamento.
Prémios
Serão atribuídos o primeiro e o segundo prémios, sendo que o aluno vencedor receberá um
tablet de oferta e o segundo classificado receberá um smartwatch. À escola vencedora (do aluno
vencedor) será oferecido um vídeo projetor. Todos os participantes receberão diplomas de
participação.
Considerações Finais
Ao participar o candidato/escola declara-se ciente e de acordo com as normas do presente
Regulamento.
Os prémios serão entregues em mãos, somente ao titular, não havendo possibilidade de
representação.
Trabalho não original, ou seja, cópia de outro trabalho será desclassificado.
Os candidatos do Concurso devem autorizar a divulgação de seus trabalhos, para tanto deverão
encaminhar junto com a poesia, uma autorização para sua divulgação (Anexo 1).
Uma vez que os candidatos são menores de idade, a autorização deverá ser assinada pelo
encarregado de educação.
Os casos omissos/não previstos serão resolvidos pela Águas do Marco com imparcialidade e
sentido de responsabilidade e justiça.

Marco de Canaveses, 27 de setembro de 2019

ANEXO 1

Autorização
Eu,___________________________________________________________________________
________________________________________________________, enquanto encarregado(a)
de

educação

do(a)

aluno(a)

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________, nº______, do______ ano,
da turma _________ , da Escola ___________________________________________________
autorizo a exposição/publicação do trabalho enviado à Águas do Marco, no âmbito do Concurso
de Poesia de Dia de São Valentim «Falar de Água com Amor», promovido pelo Águas do Marco
no ano de 2019, bem como a cedência dos dados para efeitos de preenchimento dos diplomas
de participação. As fotografias tiradas em contexto de sala de aula poderão ser usadas para
divulgação do projeto.

Marco de Canaveses, _______ de ___________________ de 2019.

____________________________________________
Nome e assinatura

