
 

 

Concurso Camões, um poeta genial 

 Regulamento 

 

 

 

1. O Concurso Luís de Camões é uma iniciativa da Associação Casa-Memória de Camões em Constância, 

apoiada por Câmara Municipal de Constância, Plano Nacional de Leitura e Centro Ciência Viva de 

Constância. 

 

2. Destina-se a premiar sítios/blogues concebidos e elaborados por alunos dos seguintes níveis 

educativos: 

· Escalão A: 1º Ciclo 

· Escalão B: 2º Ciclo 

· Escalão C: 3º Ciclo 

· Escalão D: Ensino Secundário 

 

3. As escolas podem apresentar a concurso sítios/blogues criados por um ou mais alunos (no máximo 
três) sendo necessário o acompanhamento de, pelo menos, um professor. 

 

4. O tema central dos trabalhos a apresentar a concurso é: Camões, um poeta genial. 

 
5. A escolha da plataforma de alojamento dos sítios/blogues e o seu conteúdo e  organização ficam ao 

critério dos concorrentes. Deverão incluir necessariamente um ou vários textos elaborados pelos 
concorrentes. 

Poderão incluir: 

a. Imagens (fotografias, sequências filmadas, ilustrações, etc.). 

b. Comentários e sugestões de livros/leitura. 

c. Animações. 

 

6. Os trabalhos serão avaliados segundo os seguintes critérios: riqueza e variedade; correcção e clareza de 
conteúdo; estética e originalidade; adequação e acessibilidade. 

 

7. Calendarização e Programação das Actividades 

ASSOCIAÇÃO CASA-MEMÓRIA DE 
CAMÕES 



 

 
Divulgação do concurso e do regulamento nos sítios PNL e 
Casa Memória de Camões 
(http://camoesconstancia.do.sapo.pt) 
 

 
A partir de Outubro  

de 2009 

 
Pré-inscrição das escolas através do formulário disponível no 
site (http://camoesconstancia.do.sapo.pt) e enviado para o 
e-mail camões.constancia@gmail.com 
 

 
Até 31 de Janeiro  

de 2010 

 
Confirmação dos dados apresentados na pré-inscrição e 
identificação do endereço do sítio/blogue a concurso 
 

 
Até 31 de Março  

de 2010 

 
Publicação da lista de escolas a concurso. 

 
De 1 a 15 de Abril  

de 2010 
 
Publicação da lista de premiados e dos prémios. 

 
Maio de 2010 

 
Cerimónia de entrega de prémios com apresentação dos 
trabalhos premiados na Casa-Memória de Camões em 
Constância. 
 

 
10 de Junho de 2010 

 
 
8. O júri do concurso é constituído por: Júlia Amorim (Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de 

Constância); Ana Maria Dias (Representante da Associação Casa-Memória de Camões); Anabela Grácio 
(Directora da Escola Básica e Secundária de Luís de Camões – Constância); Luísa Matos (Representante 
do PNL). 
 

9. Os prémios a atribuir aos concorrentes distinguidos pelo júri (um prémio por cada escalão) serão 
publicitados na data da divulgação da lista dos premiados e constarão do seguinte: 

 
Estada de dois dias em Constância, com visitas guiadas ao Jardim-Horto e Casa Memória de Camões, 
Centro Ciência Viva de Constância, Parque Ambiental de Santa Margarida e Museu dos Rios.  

 

 


