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Olimpíadas da Gramática 

Regulamento  

 
 As Olimpíadas da Gramática são um projeto dinamizado pelo grupo disciplinar de Português, sob a 

coordenação da docente Alívio Ribeiro, em parceria com a Biblioteca da Escola Sá de Miranda, tendo em 

vista promover o gosto pela Gramática e, consequentemente, incentivar os alunos do ensino secundário 

a fazer um uso adequado da língua portuguesa, esperando-se, por conseguinte, melhorar a qualidade 

do ensino e os resultados escolares, numa perspetiva de formação global dos alunos. 

 

Artigo 1º 

Âmbito 

 O grupo disciplinar de Português e a Biblioteca da Escola Sá de Miranda promovem, no ano letivo 
2021/2022, a 1ª. edição das Olimpíadas da Gramática, que decorrerá em 3 fases: duas online(10 e 24 
de fevereiro de 2022) e uma presencial (realizada no AESM, no dia 3 de março de 2022).  
O regulamento das Olimpíadas da Gramática encontra-se disponível na página da biblioteca. 

 

Artigo 2º 

Objetivos 

O presente documento tem como objetivo regulamentar as três provas das olimpíadas, direcionadas 

para o ensino secundário da Escola Sá de Miranda, que decorrerão entre os dias 10 de fevereiro e 3 de 

março de 2022, com vista a selecionar os três candidatos com mais elevada classificação em cada ano 

do ensino secundário.  

 

Artigo 3º 

Inscrições 

 
  

1. Podem participar no concurso todos os alunos com matrícula válida no AESM no ano letivo de 
2021/22, na categoria correspondente ao ano que frequenta;  

2. A participação no concurso está sujeita a uma inscrição prévia num formulário online ( link   ), 
na biblioteca ou junto de um professor de Português, exigindo-se o email institucional, até ao 
dia 7 de fevereiro de 2022.  
 

Artigo 4º 

Prova e Método de seleção 

1. A seleção será realizada com base numa prova de conhecimentos por ano, constando de 

questionários de escolha múltipla, no caso das provas online, e de questionários de escolha 

múltipla e de resposta curta, no caso da prova presencial; 

2. As duas primeiras provas serão realizadas online, sendo facultado um link via email, no dia da 

realização das provas das primeira e segunda fases, que se realizarão no dia 10 e 24 de fevereiro, 

respetivamente, em horário a comunicar aos inscritos; 
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3. A seleção dos candidatos avaliará a competência gramatical por meio de um conhecimento 

explícito sistematizado sobre aspetos essenciais dos diversos planos da língua; 

4. As provas serão classificadas numa escala de 0 a 20 valores; 

5.  Serão apurados para a segunda fase os alunos de cada ano que obtiverem, no mínimo, 15 em 

20 valores; 

6. Serão apurados para a fase final os alunos de cada ano que obtiverem, no mínimo, 17 em 20 

valores;  

7. Em caso de empate, na fase final, serão selecionados os alunos que tiveram a melhor prestação 

ao longo das 3 fases; 

8. O resultado das provas online será dado a conhecer aos alunos inscritos imediatamente após a 

submissão do formulário. O resultado da prova presencial será dado a conhecer no dia 10 de 

março na página do AESM; 

9. Não haverá recurso das decisões do júri. 

 
Artigo 5º 

Conteúdos selecionados 

1. As provas referidas no artigo anterior abordarão os seguintes conteúdos: 

a. processos fonológicos, classe de palavras, funções sintáticas, orações coordenadas e 

subordinadas, processos de formação de palavras (10º ano); 

b. classe de palavras, funções sintáticas, orações coordenadas e subordinadas, processos 

de formação de palavras, coesão textual (11º ano); 

c. classe de palavras, funções sintáticas, orações coordenadas e subordinadas, processos 

regulares e irregulares de formação de palavras, coesão textual, valor aspetual e valor 

modal (12º ano). 

Artigo 6º 

Prémios 

1. A todos os candidatos que realizem a prova será entregue um certificado de participação, em 

formato digital; 

2. Será atribuído um prémio aos três melhores classificados de cada ano, em resultado da fase 

final, que será entregue em momento a designar. 

 
Artigo 7º 

Divulgação e considerações finais 

1. Todos os documentos de referência produzidos no âmbito do presente concurso se encontram 

disponíveis na página da Biblioteca; 

2. Qualquer matéria omissa neste regulamento será objeto de decisão da responsabilidade da 

Comissão Organizadora. 

 

AESM, 7 de janeiro de 2022 


