CONCURSO DE ESCRITA CRIATIVA INTERNATIONAL HOUSE 2019
REGULAMENTO

O Concurso de Escrita Criativa International House existe desde 2015 e tem como objectivo apoiar
os professores de Inglês nas Escolas Públicas, estimulando o interesse dos alunos pela língua inglesa
premiando os melhores trabalhos de Escrita Criativa em Inglês, tanto a nível local como a nível
nacional.
1.

Quem promove o concurso?

O concurso é organizado pelas escolas INTERNATIONAL HOUSE em Aveiro, Braga, Coimbra, Porto,
Torres Vedras e Viseu.
2.

A quem se destina o concurso?

O concurso destina-se a alunos dos 7º, 8º e 9º anos de escolaridade que frequentam escolas
públicas. Não existe um número máximo de candidatos inscrito em cada escola, uma vez que o
objectivo da competição é dar uma motivação extra aos alunos e para esse fim pedimos a
colaboração dos professores, encorajando todos os seus alunos a participar.
Não poderão participar no concurso os filhos de funcionários das escolas International House, assim
como alunos bilíngues ou que tenham pai ou mãe cuja língua materna é o Inglês.
3.

O que é que muda em 2019?

Este ano haverá três concursos separados mas paralelos para os alunos do 7º, 8º e 9º anos. A nível
NACIONAL haverá TRÊS PRÉMIOS - atribuídos ao melhor trabalho do 7º ano, ao melhor do 8º e ao
melhor do 9º. A nível LOCAL cada escola IH participante atribuirá mais 3 prémios (um para cada
ano).
4.

Os prémios

Os vencedores dos 3 PRÉMIOS NACIONAIS recebem bolsas de estudo para frequentar CURSOS DE
DUAS SEMANAS no Reino Unido ou na Irlanda em Julho 2019, incluindo alojamento, vôo e
transferências entre o aeroporto na Irlanda/no R.U e o Centro onde decorrerá o curso.
Os vencedores dos 3 PRÉMIOS LOCAIS recebem uma bolsa de estudo para frequentar um Curso
de Inglês de 9 meses (ano lectivo) na International House local durante o ano lectivo 2019/2020.
Todos os PRÉMIOS LOCAIS referem-se a Cursos de Inglês em grupo dados entre segunda e sextafeira e estão sujeitos à disponibilidade.
Os prémios podem ser utilizados APENAS pelos vencedores e não podem ser convertidos em
dinheiro ou transferidos para outras datas.
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A International House organizará um workshop/sessão de formação para o grupo de professores de
Inglês das escolas frequentadas pelos vencedores.

5.

O que é que os alunos têm que fazer? Onde?

Os participantes terão 45 minutos para escrever uma composição sobre um tema indicado pela
International House. O número máximo de palavras aceite é de 170 para o 7º ano, 180 para o 8º e
190 para o 9º. A prova é realizada na escola do aluno.

6.

Organização e Calendarização

A escola IH contactará os professores de Inglês nas escolas públicas da sua área para lhes dar a
informação sobre o concurso.
1. Cabe depois aos professores informar os seus alunos e encorajá-los a participar.
2. Dias 12 e 13 Março Dias da Prova.
3. Os professores de Inglês da escola decidirão o dia e a hora em que os seus alunos vão
fazer a prova e informarão a International House. Todos os participantes do mesmo ano
na escola devem fazer a prova ao mesmo tempo. Os professores devem assegurar salas
de aula para a realização da prova.
4. O enunciado, onde consta o tema e instruções para os alunos, será enviado à escola por
email, com, pelo menos, seis horas de antecedência. O tema da composição será dado
aos alunos apenas na hora de realização de prova, atravês do enunciado.
5. A International House enviará aos professores instruções sobre os procedimentos para
o dia da prova.
7.

Como é feita a selecção dos trabalhos?

Os professores de Inglês de cada escola selecionarão os CINCO melhores trabalhos de cada ano,
tendo em consideração a utilização da linguagem, a criatividade e a originalidade. Os trabalhos
devem ser enviados para a International House local até ao dia 27 Março.
Até dia 10 Abril, cada escola IH enviará para a fase final um máximo de 10% do total dos trabalhos
de cada ano recebidas das escolas públicas participantes na sua área.
Os trabalhos que chegam à final serão avaliados por um júri nacional nomeado pela IH, que
escolherá o MELHOR TRABALHO de cada ano.
Os nomes dos vencedores tanto dos 3 Prémios NACIONAIS como dos Prémios LOCAIS serão
anunciados no dia 2 de Maio.
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