
 

REGULAMENTO CONCURSO  
“Contos Mínimos, Terror ao Máximo” 
V CONCURSO de ESCRITA CRIATIVA  

das Bibliotecas Escolares do AECDX 

 

O desafio é o de escrever um conto de suspense em 

 exatamente 77 palavras durante o MIBE - Mês Internacional das Bibliotecas Escolares 

– outubro de 2021. 

 

1)    OBJETIVOS DO CONCURSO: 
a)  Desenvolver competências no âmbito da expressão escrita, da criatividade e do 
acesso aos meios digitais. 
b)  Promover a leitura mediada por dispositivos eletrónicos e explorar possibilidades 
de disseminação de conteúdos facultados pela Internet. 

 

2)     TEMA: 
Serão aceites textos produzidos em torno da temática do Terror, Horror e Suspense. 

 

3)     TEXTO: 
a) O texto deverá conter exatamente 77 palavras. 
b) O texto será, obrigatoriamente, enviado pelo aluno através do perfil do Instagram 
https://www.instagram.com/bibliotecasescolarescondeixa/. Como? 

 Torna-te amigo do perfil das bibliotecas escolares no Instagram. 
 Envia uma mensagem privada       com o texto, seguida da tua identificação 

(primeiro e último nome, nº e turma). 
c) Os textos deverão ser escritos, obrigatoriamente, em idioma português, o que não 
impede a utilização de nomes e/ou termos pontuais em língua estrangeira. 
d) Os textos a concurso poderão ser utilizados pela biblioteca escolar ou pelo 
Agrupamento de Escolas de Condeixa, para fins de divulgação. 

 

 

4)      PARTICIPANTES: 
a) Serão todos os alunos do 2º e 3º ciclo e ensino Secundário/ Profissional do 
Agrupamento de Escolas de Condeixa. 
b) Cada aluno poderá escrever até 2 (dois) textos, podendo apenas ser premiado por 
um dos textos enviados. 

 

 

 

https://www.instagram.com/bibliotecasescolarescondeixa/


 

 

5)      PRÉMIOS: 
Os autores dos 3 melhores contos de cada ciclo (2º ciclo, 3º ciclo e ensino secundário/profissional) 
terão a possibilidade de ver os seus 

contos publicados no blogue das BE, 
 assim como no Instagram das 
 bibliotecas escolares e no Facebook 
 da Rede de Bibliotecas de Condeixa. 
O autor do melhor conto 
receberá uma leitura especial. 

 

6)   PRAZOS:  
De 1 a 25 de outubro de 2021.  

 

7)   JÚRI: 
O Júri responsável pela escolha dos contos premiados será formado por professores de 
Português e da equipa das bibliotecas escolares do Agrupamento de Escolas de 
Condeixa. 

 

8)   RESULTADOS: 
A divulgação dos contos premiados ocorrerá no dia 31 de Outubro, “Dia das Bruxas”, 
através do blogue e do Instagram das bibliotecas escolares, do portal e do Facebook 
da RBC e posteriormente nas bibliotecas das escolas do Agrupamento.  
Os prémios serão entregues em data a agendar. 

 

9) OUTRAS INFORMAÇÕES  

Em caso de dúvida, devem os interessados entrar em contacto com as professoras 

bibliotecárias, Ana Rita Amorim e Carla Fernandes, escrever  um mail para 

bibliotecasescolares@aecondeixa.pt ou  aceder ao chat no perfil do Instagram das 

bibliotecas escolares: bibliotecasescolarescondeixa. 
 

N.B. 
Ouçam através do QRCode o Podcast do Conto de Terror vencedor do I Concurso da autoria da aluna 
Rita Simões do 11ºA em 18/19. 
Cuidado… não se assustem! 
 

 

 

Condeixa-a-Nova, outubro 2021 

As professoras bibliotecárias 

Ana Rita Amorim e Carla Fernandes 
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