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O presente Concurso de Poesia enquadra-se no âmbito do mês de “Abril – Mês da 

prevenção de maus tratos na Infância” e é uma iniciativa dos projetos Bué d’Escolhas – 

E8G, Ativ@-te! e Capacitar + CLDS 4G da Santa Casa da Misericórdia da Maia, e tem 

início no dia 13 de abril de 2021, através de publicação nas redes sociais (Facebook e 

Instagram) dos 3 projetos. Tem como objetivo sensibilizar os seus beneficiários para a 

importância da temática em questão.  

Consiste na criação de um trabalho literário, sob a forma de poesia, alusivo ao tema da 

prevenção dos maus tratos na infância. 

Os trabalhos devem ter no mínimo 3 estrofes de 4 versos. Devem conter as seguintes 

palavras obrigatórias: prevenção, criança e direitos.  

Os trabalhos devem ser partilhados com uma das equipas dos projetos, através de e-

mail ou chat das redes sociais, até às 23:59 horas do dia 30 de abril.  

Salienta-se que apenas as participações dos beneficiários de ambos os projetos podem 

ser considerados para efeitos do concurso. O trabalho vencedor será divulgado até às 

17 horas do dia 7 de Maio, nas páginas de Facebook e Instagram dos 3 projetos. 

 

Critérios para seleção de participação vencedora 

Critérios Pontuação 

1 – Clareza e rigor na ortografia e semântica 5,0 

2 – Originalidade e criatividade 5,0 

3 – Conteúdo positivo da mensagem 5,0 

4 – Linguagem Inclusiva 5,0 

Total 20,0 

 

Serve de critério para desempate a pontuação obtida no terceiro item, ou seja, o trabalho 

que tiver melhor pontuação em termos de conteúdo positivo da mensagem vence o 

concurso.  
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Destinatários e Prémios 

O concurso é dirigido a todos os beneficiários dos referidos projetos e tem 3 categorias, 

estipuladas de acordo com a faixa etária. Será atribuído um primeiro prémio por cada 

categoria de idade, de acordo com a tabela abaixo. Os prémios (em formato voucher) 

serão gentilmente oferecidos pelas entidades mecenas do concurso.  

 

Categoria de Idades  

10 aos 12 anos  

13 aos 16 anos  

+ de 17 anos   

 

Atribuição do prémio 

Após a divulgação do trabalho vencedor do concurso nas redes sociais, o primeiro 

classificado será informado através de contacto telefónico, e-mail ou do chat do projeto 

pelo qual está abrangido.  

 

Para mais informações e contactos: 

Tel. 229050110 e 927523963 

buedescolhas.e8g@misericordiadamaia.com 

Instagram: @bue_descolhas   

Facebook: Bué DEscolhas Maia  

mailto:buedescolhas.e8g@misericordiadamaia.com

