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Se concorreres através do site

www.uma-aventura.pt
202

contribuirás para a proteção
do ambiente e das florestas

3

Aberto do pré-escolar ao secundário | Publicação dos trabalhos premiados
| Diplomas para todos os concorrentes | Diplomas para os professores | Atribuição de menções honrosas

MODALIDADE
DE CRÍTICA
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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 ciclo
3 prémios para o 3.o ciclo
3 prémios para o Secundário
Prémios especiais do Júri
Menções honrosas

Crítica a qualquer um
dos livros selecionados
para a modalidade e grau
de ensino. (uma página
datilografada
ou manuscrita)

TEATRO NA RÁDIO

MODALIDADE
DE OLIMPÍADAS DA HISTÓRIA

MODALIDADE
DE DESENHO

Um desenho que ilustre um
momento de qualquer um dos
livros selecionados para a
modalidade e grau de ensino.
Desenhos a preto e branco,
em papel A4.
(Os concorrentes não
devem imitar os desenhos
dos livros.)

RECOMENDAÇÃO
DE LEITURA
Escrever um texto com 3 ou
4 parágrafos a recomendar
a um amigo qualquer um
dos livros das autoras
Ana Maria Magalhães
e Isabel Alçada.

(participação exclusivamente
via site Uma Aventura)

Escolher um texto de um dos livros
das autoras recomendados para
a modalidade e recontá-lo por
palavras do concorrente. Poderá ser
ilustrado com fotografias, desenhos,
colagens, etc.

Escolher uma cena de um dos livros
da coleção Uma Aventura e adaptá-la
para formato áudio.
O concorrente deve gravar a adaptação
com o máximo de 10 minutos, colocar no
YouTube e copiar o respetivo
LINK para a inscrição no Concurso,
através do site Uma Aventura.
MODALIDADE
No espaço Título da Candidatura
DE TEXTO ORIGINAL
deverá referir o livro escolhido
Texto com tema livre e que
e a respetiva cena.
deve ter uma extensão
máxima de uma a duas
páginas datilografadas
ou manuscritas.

Nota: o concorrente deve indicar o título do
livro que escolheu e a página do texto
em que se baseou.

Todos os livros podem ser substituídos por outros da mesma coleção
LIVROS A CONCURSO PARA AS MODALIDADES DE CRÍTICA
E DE DESENHO PARA O PRÉ-ESCOLAR, 1.O E 2.O ANOS

LIVROS A CONCURSO PARA AS MODALIDADES DE CRÍTICA
E DE DESENHO PARA O 3.O CICLO E SECUNDÁRIO

• O Crocodilo Nini
• A Joaninha Vaidosa
• A Gata Gatilde
• O Avô Urso Lão
• A Ovelha Curiosa
• A Rã Atrevida
• O Leão e o Canguru
• O João e o Salticão
• As Gémeas fazem anos
• Um Presente para o João

• Diário Cruzado de João e Joana
• Diário Secreto de Camila
• Quero Ser Outro
•Q
 ualquer livro das coleções Inspetor
Max, Uma Aventura e Viagens no Tempo

LIVROS A CONCURSO PARA AS MODALIDADES DE CRÍTICA
E DE DESENHO PARA O 3.O E 4.O ANOS

LIVROS A CONCURSO PARA A MODALIDADE
DE OLIMPÍADAS DA HISTÓRIA

• Qualquer livro da coleção Uma Aventura
ou Viagens no Tempo
• Os Primos e a Bruxa Cartuxa e outros
da mesma coleção
• Há Fogo na Floresta
• Rãs, Príncipes e Feiticeiros
• Qualquer livro da coleção A Bruxa Cartuxa

• As Invasões Francesas e a Corte no Brasil
• Portugal – Histórias e Lendas
• O 5 de Outubro e a Primeira República
•Q
 ualquer livro da coleção Viagens no Tempo
ou História de Portugal

LIVROS A CONCURSO PARA AS MODALIDADES DE CRÍTICA
E DE DESENHO PARA O 2.O CICLO (5.O E 6.O ANOS)

• Inspetor Max
• Toda a coleção Uma Aventura
• Toda a coleção Viagens no Tempo
• Diário Secreto de Camila
• Quero Ser Outro
• Quero Ser Ator

PRÉMIOS

Prémios para a modalidade de Texto Original, Crítica, Desenho e Recomendação de Leitura
e Teatro na Rádio
Os premiados além da publicação do trabalho recebem cheques-livro.
Os respetivos professores recebem cheques-livro. Há ainda Menções Honrosas, Diplomas
de Participação, Diplomas de Coordenação Pedagógica. Todas estas informações estarão
disponíveis no nosso site www.uma-aventura.pt
Prémios para a modalidade de Olimpíadas de História
Medalha de bronze, medalha de prata, medalha de ouro (por bronze, prata ou ouro entenda-se
a cor da medalha).

LIVROS A CONCURSO PARA A MODALIDADE

TEATRO NA RÁDIO

• Qualquer livro da coleção Uma Aventura

REGULAMENTO, PRAZOS E CONTACTOS

Os trabalhos podem ser individuais, de grupo ou de turma. Devem vir identificados com o nome do(s) concorrente(s)
e ano que frequenta(m), nome e morada da escola, nome e e-mail do(s) professor(es) coordenador(es).
O júri será constituído por uma equipa da Editorial Caminho. Os trabalhos concorrentes não serão devolvidos.
Os trabalhos devem ser enviados através do site www.uma-aventura.pt
Excecionalmente, para o presente concurso, podem ser enviados pelo correio:
Concurso Uma Aventura... Literária 2023, Editorial Caminho – Rua Cidade de Córdova, n.o 2, 2610-038 Alfragide
até ao dia 15 de março de 2023 (data dos CTT).
Para mais informações consultar o site www.uma-aventura.pt ou ainda contactar diretamente, em dias úteis das 10.00h às 13.00h
e das 14.00h às 18.00h, Jaime Ramalho através do telefone: 214272288 / 214272200 ou e-mail: fantastico@caminho.leya.com
ou escreva para: Editorial Caminho – Rua Cidade de Córdova, n.o 2, 2610-038 Alfragide.
Se tiver dificuldade em encontrar os livros, por favor, contactar www.leyaonline.com

Todos os livros sugeridos poderão ser encomendados em www.leyaonline.com
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