
“ERA UMA VEZ… A BIBLIOTECA MUNICIPAL” 

CONCURSO DE ESCRITA 
 

Aquando das comemorações dos 750 

anos do Foral de Monção, já lá vão 

muitos anos, o Serviço Educativo da 

Câmara Municipal de Monção lançou 

a 1ª edição do Concurso de Escrita, 

alargado a todos os alunos, a partir do 

3º ano de escolaridade, da 

comunidade educativa de Monção.  

Este concurso foi-se mantendo “vivo” 

ao longo dos anos devido à elevada 

participação dos alunos. Os objetivos pretendidos foram sempre os mesmos: incrementar nas crianças 

e jovens o gosto pela escrita e pela leitura; sensibilizar a população escolar para a importância da 

leitura; estimular o desenvolvimento das capacidades imaginativas e criativas, bem como a construção 

de textos com cariz literário e manter vivo o património cultural/popular do município. Contudo, a 

temática do concurso tem variado ao longo dos anos.  

Na sua organização estiveram sempre envolvidas as bibliotecas escolares.  

Para este ano, o Serviço Educativo propõe que os alunos escrevam os seus textos tendo como tema 

subjacente: “Era uma vez… a Biblioteca Municipal”. 

Este concurso está dividido em quatro escalões: 1º Escalão: Alunos dos 3º e 4º anos do 1º ciclo; 2º 

Escalão: Alunos dos 5º e 6º anos do 2º ciclo; 3º Escalão: Alunos dos 7º, 8º e 9º anos do 3º ciclo; e 4º 

Escalão: Alunos dos 10º, 11º e 12º anos do ensino secundário e profissional. 

Os prazos a cumprir são os seguintes: 

 Inscrição: até 15 de dezembro/2017;  

 Entrega dos contos até: 7 de março/2018;  

 Apreciação dos contos pelo júri: de 2 de abril a 2 de maio/2018;  

 Divulgação dos resultados: 8 de maio/2018;  

 Entrega dos prémios: (data e hora a definir – Biblioteca Municipal). 

Fica, desde já, o meu apelo à vossa participação. 

Há prémios para os vencedores. 

Sejam os melhores! 

P.S.: Para qualquer esclarecimento, podem dirigir-se aos Professores Bibliotecários. 

O Professor Bibliotecário 
Fernando Magalhães 

 


