
 

Agora escrevo e | ou conto eu… 

      …sobre o Natal 
 

A Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, no cumprimento das suas atribuições no âmbito 

da Educação e Cultura, através da Biblioteca Municipal, propõe-te que participes no desafio 

Agora escrevo e |ou conto eu… sobre o Natal. 

 

→ Objetivo do desafio: 

- Incentivar o gosto pela leitura, pela escrita e estimular a criatividade; 

- Melhorar a comunicação e as relações interpessoais. 

 

Normas de participação 

 

1. → Como podes participar? 

- Gravando um vídeo com o telemóvel na horizontal, dizem que fica com melhor qualidade, onde 

apareças a contar | ler o teu conto de Natal preferido, o poema que mais gostas ou uma 

mensagem onde dês a conhecer o teu desejo para este Natal; 

- Escrevendo o conto que tu imaginaste, o desejo que sentiste ou a recomendação que gostasses 

que fosse seguida neste Natal, se pretenderes podes até ilustrar o texto. A imaginação e o bom 

gosto na escrita são os limites! 

O texto não pode exceder duas páginas A4, tipo de letra Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5, 

margem esquerda 3 cm e margem direita 2,5 cm.  

 

2. → Até quando podes participar? 

- Podes entregar o resultado da tua expressão escrita ou da gravação que realizaste até 21 de 

dezembro de 2020 na Biblioteca Municipal, Rua Jacob Rodrigues Pereira ou enviar para o 

endereço eletrónico - bibliotecamunicipal@cm-macedodecavaleiros.pt, com a indicação do teu 

nome completo e de um contacto telefónico. 

 

3. → Quando começam a ser divulgados os resultados do desafio? 

- A divulgação será feita pela ordem de receção, logo que sejam recebidas as três primeiras 

participações. 

 

4. → Onde vão ser divulgados? 

- A divulgação será feita através do facebook, no sítio da Internet do Município e na Biblioteca 

Municipal. 

mailto:bibliotecamunicipal@cm-macedodecavaleiros.pt


 

5. → O que ganhas? 

- A admiração dos teus amigos; 

- Um brinde para assinalar e agradecer a tua participação. 

Podes ainda ganhar: 

- um vale no valor de 120,00€; 

- um vale no valor de 100,00€; 

- um vale no valor de 75,00€. 

Os vales podem ser trocados no comércio local por livros ou material escolar.  

 

6. → A quem são atribuídos os vales? 

- Os vales referidos no ponto anterior serão atribuídos aos 3 participantes que obtiverem o 

maior número de visualizações, de likes e de votos, até ao dia 31 de janeiro de 2021. Em caso de 

empate ganha o autor do vídeo ou da expressão escrita que primeiro tiver participado no 

desafio. Quanto mais depressa enviares o teu vídeo e entregares o resultado da tua expressão 

escrita, mais aumenta a possibilidade de obteres mais visualizações, mais likes e mais votos. 

O direito de voto no vídeo ou trabalho escrito preferido apenas pode ser exercido 

presencialmente na Biblioteca Municipal. Todos os munícipes têm direito a um voto. 

 

7. → Quem pode participar? 

- Todos os que completem 13 anos até ao dia 31 de dezembro de 2020. 

 

8. → Toma nota: 

Ao participares no desafio o teu encarregado de educação autoriza que: 

- os originais dos trabalhos entregues fiquem à guarda e na posse da Biblioteca Municipal; 

- a Biblioteca Municipal possa reproduzir os trabalhos, mencionando sempre o autor; 

- os teus dados pessoais possam ser objeto de tratamento nos moldes legalmente admissíveis. 

 

Diverte-te e participa! 

 

Macedo de Cavaleiros, novembro de 2020 


