


União de Freguesias  
de Fânzeres e de São Pedro da Cova 

NATAL - Escrita Criativa 
Regulamento 

A Junta da União de Freguesias de 
Fânzeres e São Pedro da Cova, 
reconhecendo os Jovens talentos e com o 
intuito de os desafiar a refletir e partilhar 
através de palavras, sobre um tema tão 
atual, como a defesa e preservação do 
nosso meio ambiente, integrado na quadra 
natalícia, apresenta “Natal - Escrita 
Criativa”. 
 
 Pretendemos que os alunos   
 Sejam criativos na abordagem ao tema. 
 Possam refletir sobre o tema da 

sustentabilidade. 
 Escrevam um texto não mais do que 

uma página, e que o inicie com:    
SE O PLANETA ESCREVESSE, O QUE 
PEDIRIA AO PAI NATAL? 

 
Quem pode participar 
Alunos do 2.º e 3.º ciclo, alunos do 
secundário e alunos da Escola Profissional. 
Como participar 
O concurso será divulgado por email, nas 
Sedes dos Agrupamentos de Escolas das 
Freguesias de Fânzeres e São Pedro da 
Cova e na Escola Profissional, bem como 
na página e redes socias da Junta de 
Freguesia. 
Cada Estabelecimento de Ensino deverá 
enviar um máximo de 4 trabalhos escritos, 
previamente selecionados pela Escola. 
 
Participantes 
Os participantes devem apresentar os 
trabalhos em PDF, com o máximo de uma 
página, no tipo de letra “Times New 
Roman” e tamanho 12. 

Cronograma 
Até dia 20.12 – Receção dos trabalhos 
para o email: 
geral@fanzeres-saopedrodacova.pt 
Dia 31.12 – Divulgação dos Resultados, 
será tornada pública através do sítio da 
Junta de Freguesia: 
www.fanzeressaopedrodacova.pt 
ou da página no facebook; 
 
Critérios de seleção 
A avaliação dos trabalhos será realizada de 
acordo com os seguintes critérios:  
a) Criatividade e originalidade; 
b) Potencial de promoção de boas práticas;  
c) Importância e impacto dos “pedidos” ao 
Pai Natal. 
 
Júri 
O Júri será composto por 3 pessoas de 
reconhecida competência e idoneidade, a 
designar pela Junta de Freguesia.  
  
Prémios 
Serão atribuídos 4 Prémios, que deverão 
ser investidos em projetos no 
Estabelecimento de Ensino, assentes em 
princípios de sustentabilidade, existentes 
ou novos. 
  
1.º Prémio – 150,00 
2.º Prémio – 100,00 
3.º Prémio –  75,00 
4.º Prémio –  50,00 
 
A entrega dos Prémios, ocorrerá em 
Cerimónia Pública, em local e data a 
definir. 


