
Regulamento do Concurso 

 

Concurso Uma Aventura... Literária 2018 

Este concurso tem cinco modalidades: Texto Original, Crítica, Desenho, Teatro e Olimpíadas da História. 

 

Livros a concurso para as modalidades de Crítica e Desenho para o 1.º e 2.º ano e pré-escolar; 

 O Crocodilo Nini 

 A Joaninha Vaidosa 

 A Gata Gatilde 

 O Avô Urso Lão 

 A Rã Atrevida 

 A Ovelha Curiosa 

 O Leão e o Canguru 

 O João e o Salticão 

 O Aniversário das Gémeas 

Livros a concurso para as modalidades de Crítica e Desenho para o 3.º/4.º anos e 2.º ciclo (5.º e 6.º 

anos);  

 Toda a coleção Uma Aventura (escolhe um livro da coleção) 

 Toda a coleção Viagens no Tempo (escolhe um livro da coleção) 

 Toda a coleção Os Primos e a Bruxa Cartuxa (escolhe um livro da coleção) 

 Toda a coleção A Bruxa Cartuxa (escolhe um livro da coleção) 

 A Raposa Azul  

 Há Fogo na Floresta 

 

Livros a concurso para as modalidades de Crítica e Desenho para o 3.º ciclo e secundário;  

 Toda a coleção Uma Aventura (escolhe um livro da coleção) 

 Toda a coleção Viagens no Tempo (escolhe um livro da coleção) 

 Quero Ser Ator 

 Quero Ser Outro 

 Diário Secreto de Camila 

 Diário Cruzado de João e Joana 

 Livros a concurso para a modalidade de Teatro (adaptação de um episódio); 

 O Lobo Prateado 



 Três Fábulas 

 Rás, Príncipes e Feiticeiros 

 História e Lendas de África 

 Portugal – História e Lendas 

 História e Lendas da Europa 

 Histórias e Lendas da América 

 Livros a concurso para a modalidade de Olimpíadas da História; 

 Portugal – História e Lendas 

 O 5 de Outubro e a Primeira República 

 As Invasões Francesas e a corte no Brasil 

 Viagem à India 

 Em Roma sê Romano 

 Modalidade de Texto Original: 

 Modalidade para todos os anos de escolaridade. O tema é livre e deve ter a extensão máxima de 

uma a duas páginas manuscritas ou datilografadas. 

 

Notas: 

Modalidade de Crítica: 

Crítica a qualquer dos livros selecionados para o concurso (uma página datilografada ou manuscrita) 

Modalidade de Desenho: 

Um desenho que ilustre um momento de qualquer dos livros a concurso – desenhos a preto e branco 

em papel A4 (os concorrentes não devem imitar os desenhos dos livros). 

Modalidade de Teatro: 

Modalidade para todos os anos de escolaridade. Adaptação de um texto de um dos livros a concurso. 

Modalidade de Olimpíadas da História: 

Um texto à escolha recontado por palavras do concorrente que poderá ser ilustrado e, se desejar, com 

fotografias, desenhos, colagens, etc. 

Nota: o concorrente deve indicar o título do texto que escolheu e a página do livro onde se baseou. 

Prémios de Olimpíadas de História: 

Medalha de bronze, medalha de prata, medalha de ouro (por bronze, prata ou ouro entenda-se a cor da 

medalha). 

Prémios de Texto Original, Crítica e Desenho: 

Os premiados além da publicação do trabalho recebem cheques-livro. Os respetivos professores 

recebem cheques-livro. Há ainda Menções Honrosas, Diplomas de Participação, Diplomas de 



Coordenação Pedagógica e todas as escolas participantes recebem um livro brinde surpresa. Todas estas 

informações estarão disponíveis nos nossos sites: www.uma-aventura.pt e em www.caminho.leya.com 

Prémios de Teatro: 

Os autores das peças premiadas serão convidados a representá-las numa festa promovida pela Editorial 

Caminho. Há prémios para os melhores atores, guarda-roupa e cenário. 

Prémio Extra 

Visita ao Palácio das Janelas Verdes em Lisboa para uma turma cujo trabalho seja escolhido pelo júri. O 

Palácio oferece o transporte, o acesso ao museu e à visita guiada. 

Prazos e contactos 

Os trabalhos devem ser enviados até ao dia 16 de Fevereiro de 2018 através do site www.uma-

aventura.pt, ou via CTT. 

Concurso Uma Aventura… Literária 2018 

Editorial Caminho - Rua Cidade de Córdova n.º 2 – 2610-038 Alfragide 

Para mais informações  contactar diretamente, em dias úteis das 10.00h às 13.00h e das 14.00h às 

18.00h, Catarina Cruzeiro através do telefone : 214272286, email: fantastico@caminho.leya.com ou 

pelo correio para: Editorial Caminho – Rua Cidade de Córdova n.º 2 – 2610-038 Alfragide. 

  

http://www.uma-aventura.pt/
http://www.caminho.leya.com/
mailto:fantastico@caminho.leya.com

