
Caro(a) Professor(a)

A Editorial Caminho tem o prazer de anunciar o lançamento do concurso  
Uma Aventura… Literária 2021 com 5 modalidades:  
Texto Original, Recomendação de leitura, Crítica, Desenho e Olimpíadas da História.

Este concurso destina-se aos alunos do pré-escolar, 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo e Secundário.

O prazo de entrega dos trabalhos termina a 17 de fevereiro de 2021.

Será uma alegria poder contar com a sua participação neste concurso.

Se desejar cartazes para afixar noutras escolas do agrupamento teremos muito prazer em enviar-lhos.

Gratos pela sua colaboração, ficamos a aguardar os trabalhos dos seus alunos, que podem ser 
enviados:

Por correio
Concurso Uma Aventura... Literária 2021
Editorial Caminho – Rua Cidade de Córdova, n.o 2 
2610-038 Alfragide

Através do site
www.uma-aventura.pt

Para qualquer esclarecimento complementar contacte-nos pelo telefone: 214272286 ou ainda através 
do seguinte e-mail: 

fantastico@caminho.leya.com

As obras a concurso poderão ser adquiridas em qualquer livraria ou supermercado do país, nas livrarias 
Leya, ou encomendadas através do site www.leyaonline.com

Contamos com a sua participação!

INFORMA-TE E PARTICIPA!
Regulamento e envio dos trabalhos de forma fácil e cómoda
www.uma-aventura.pt

PRAZO LIMITE 17 DE FEVEREIRO de 2021

Prémios por modalidade
3 prémios para o pré-escolar

3 prémios para o 1. o e 2. o anos
3 prémios para o 3. o e 4. o anos

3 prémios para o 2. o ciclo3 prémios para o 3. o ciclo3 prémios para o SecundárioPrémios especiais do JúriMenções honrosas 

5 MODALIDADES

 Texto original | Recomendação de Leitura 

Crítica | Desenho | Olimpíadas da História

• Aberto aos jovens até 18 anos

• Publicação dos trabalhos premiados

• Todas as escolas participantes recebem um livro brinde surpresa

• Diplomas para todos os concorrentes

• Diplomas para os professores

• Atribuição de menções honrosas



Ficha de ParticiPação

Observações:

•  Toda a correspondência enviada aos participantes é feita 
com base nos dados fornecidos nesta ficha, pelo que é de 
extrema importância que seja devidamente preenchida.

•  A cada ficha deve corresponder apenas um trabalho. 

•  Em caso de falta de espaço no preenchimento da ficha, 
por o número de alunos ser superior, ela pode ser impressa 
a partir do nosso sítio: www.uma-aventura.pt

Para mais informação contacte-nos (Catarina Cruzeiro) em dias úteis, das 10.00h às 13.00h e das 14.00h às 18.00h.
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trabalho 
concorrente

ciclo de escolaridade
Pré-escolar   1.o e 2.o anos   3.o e 4.o anos   2.o ciclo eB   3.o ciclo eB   ensino secundário 
Modalidade
texto original    recomendação de leitura    crítica    desenho    olimpíadas da história 
N.o de professores ____________ N.o de alunos ____________

escola

Nome ________________________________________________________________________________

Morada _______________________________________________________________________________

localidade ______________________________ cód. Postal ____________________________________ 

telefone ___________________  telefax _________________  e-mail ______________________________

aluno(s)

Primeiro nome _______________________________  Último nome _______________________________

ano ___________     turma ___________

Primeiro nome _______________________________  Último nome _______________________________

ano ___________     turma ___________

Primeiro nome _______________________________  Último nome _______________________________

ano ___________     turma ___________

Professor
Nome completo _________________________________________________________________________

e-mail ________________________________________________________________________________

 Autorizo a Editorial Caminho, SA, pessoa coletiva n.o 500439214, com sede na Rua Cidade de Córdova n.o 2 em Alfragide, a proceder ao tratamento 

dos meus dados pessoais, para efeitos da participação no concurso UMA AVENTURA Literária 2021, bem como para envio de informação sobre 

o projeto editorial Uma Aventura.

Os dados pessoais serão apagados ao fim de cinco anos após a divulgação dos resultados do concurso. 

Os dados pessoais durante o período de duração do tratamento não são alvo de cessão ou transferência e a todo o momento, os titulares dos 

dados pessoais podem exercer os direitos de acesso, limitação, oposição e retificação, apagamento e oposição e portabilidade dos mesmos. 

Devendo para o efeito, e mediante prova da sua identidade, enviar uma comunicação escrita com prova de receção para a Editorial Caminho SA 

para a sede acima indicada ou por via de correio eletrónico para o encarregado e protecção de dados (dpo@leya.com). 

Em caso de insatisfação quanto ao modo do tratamento dos dados podem ainda reclamar junto da Comissão Nacional da Proteção de Dados. 

Para melhor conhecer a nossa Política de Privacidade e Proteção de Dados, consulte aqui “http://leya.com/pt/gca/politica-de-privacidade” ou 

solicite a referida politica através do e-mail dpo@leya.com.

O professor __________________________(assinatura)


