Escola Básica e Secundária de Santa Cruz

VII CONCURSO DE SOLETRAÇÃO
Ano Letivo 2018/2019
“LETRA A LETRA”
Disciplinas de Português/Inglês

REGULAMENTO
CAPÍTULO 1 – Participantes
Art. 1.º - Poderão participar no CONCURSO todos os alunos do 2.º Ciclo.

CAPÍTULO 2 - Dinâmica
Art. 2.º - Numa primeira fase (de 21 de maio a 3 de junho), a partir de uma lista de
palavras igual para todas as turmas, os Professores de Português e de Inglês irão
proceder à seleção dos dois melhores alunos (concorrente e suplente). Para tal, deverão
propor a cada aluno da turma a soletração de uma palavra. As rondas repetir-se-ão à
medida que os alunos forem sendo eliminados.
Art. 3.º - O aluno convocado para a soletração terá que, obrigatoriamente:
1. Repetir a palavra dita;
2. Soletrá-la (de acordo com o NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO);
3. Repetir novamente a palavra, indicando que terminou a soletração.
4. A soletração deverá fazer-se em voz audível e percetível.
Art. 4.º - Depois de iniciada a soletração, é proibido corrigir qualquer letra.
Art. 5.º - Se o aluno errar alguma letra, acento, ou qualquer outro sinal gráfico, como
cedilha, hífen, a soletração será considerada errada.
Art. 6.º - Depois de iniciada a soletração, o participante deverá concluí-la num prazo
máximo de um minuto.

CAPÍTULO 3 - Etapas
Art. 7.º - O melhor aluno de cada turma de 2.º ciclo, em cada uma das disciplinas,
passará à final. Serão apurados para a final SEIS alunos de 5º ano e QUATRO alunos de
6.ºano, em cada disciplina.
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Art. 8.º - A final será disputada na biblioteca da escola, no dia 7 de junho de 2019, pelas
11h45, e tem como objetivo apurar o primeiro, segundo e terceiro lugares da cada ano,
em cada uma das disciplinas.

CAPÍTULO 4 – Escolha e Sorteio das palavras
Art. 9.º - Na final, será feita uma ronda de cada disciplina, primeiro para o 5.º ano e de
seguida para o 6.º ano. As palavras estarão divididas em três classes (nomes, adjetivos
e verbos) e colocadas nas respetivas caixas. Cada aluno deverá soletrar uma palavra de
cada uma destas classes gramaticais.
Art. 10.º - Se numa mesma ronda todos os alunos acertarem a soletração das suas
palavras, ou, se todos os alunos errarem, uma nova ronda será iniciada até se apurar o
vencedor.
Art. 11.º - A final do CONCURSO DE SOLETRAÇÃO deverá ter três juízes sendo que dois
deles deverão ser, obrigatoriamente, professores de Português e de Inglês.

CAPÍTULO 5 – Indicação de erro ou Acerto
Art. 12.º - Depois de o aluno terminar a soletração, os juízes conferem as palavras. Se
todos os participantes errarem ou acertarem na mesma ronda, uma nova ronda é
iniciada. Se apenas um aluno errar na mesma ronda estará fora do jogo.
O concurso acaba quando se apurar o melhor soletrador em cada disciplina.

As docentes,
Helena Rocha
Sónia Vieira
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