
Passatempo 

Normas de participação 

 

1. O “Jornal de Notícias” promove um desafio destinado a escolas e a todas as crianças que 

queiram participar individualmente, que visa a elaboração de um texto criativo na forma de 

conto, bem como a criação de ilustrações. O objetivo é promover a interação entre o jornal e 

os leitores, valorizar estas formas de expressão artística e dar aos autores a possibilidade de ter 

o trabalho publicado num diário de cobertura nacional. 

2. O mote será dado pelo Jornal de Notícias, que cria o primeiro trecho da história, desafiando, 

depois, os leitores a prosseguirem o texto e desenharem uma ilustração. 

3. Os participantes têm liberdade criativa para centrar a história nas próprias vivências, não 

havendo qualquer limitação de localização geográfica ou do ambiente em que a história 

decorre. O JN analisará as histórias recebidas e quinzenalmente publica uma na edição do JN 

TAG, podendo as restantes ser publicadas online, em tag.jn.pt.  

4. No que diz respeito à ilustração, à semelhança do que acontece com o conto, 

quinzenalmente será publicada uma, podendo as restantes ser publicadas online.  

5. O desafio renova-se a cada três meses, com uma nova história, a iniciar nos moldes citados 

no ponto 2 deste regulamento. No final de cada trimestre será selecionado um vencedor em 

cada categoria (conto e ilustração). 

6. Os textos deverão ter um máximo de dois mil e quinhentos carateres (2500), contando com 

espaços. 

7. Os contos e ilustrações podem ser enviados até às 15 horas de quarta-feira de cada semana 

para jntag@jn.pt, com o assunto “Conta-me histórias – conto” ou “Conta-me histórias – 

ilustração”. As ilustrações deverão ser entregues em formato JPG ou PDF, com 200 dpi de 

resolução e preferencialmente nas medidas e proporções assinaladas anteriormente. 

8. As propostas que não cumpram o disposto no ponto 7 não serão consideradas. 

9. A apreciação dos trabalhos é da exclusiva responsabilidade da Direção Editorial e do diretor 

de Arte, que levarão em linha de conta critérios como a qualidade artística e a originalidade.  

10. Só serão aceites trabalhos inéditos, podendo os proponentes ser responsabilizados em caso 

de plágio ou utilização abusiva de textos ou ilustrações que não sejam da sua autoria. 

11. Ao enviarem as suas propostas, os autores cedem ao Jornal de Notícias e à empresa que o 

detém (Global Notícias, Publicações S.A.) todos os direitos de autor relativos ao trabalhos, 

devendo para isso preencher a declaração em anexo às presentes normas e entregá-la 

juntamente com os textos e ilustrações.  

11. Todas as propostas têm de ser devidamente autorizadas por um encarregado de educação 

ou professor, que deve preencher a ficha e identificar o nome do autor da proposta. 

  



 

Ficha de inscrição 

 

___________________________________________________, portador do Cartão de Cidadão 

Nº ______________, encarregado de educação/professor (riscar a que não interessa) de  

___________________________________, declara para os devidos efeitos que nada deseja 

auferir pela eventual publicação no Jornal de Notícias e respetivos suportes online do conto/ 

ilustração da sua autoria, com a qual participa no passatempo do JN TAG, renunciando a todos 

e quaisquer direitos de autor sobre a mesma. Mais declara ter tido conhecimento das normas 

de participação na referida iniciativa. 

 

 

                                                                                                ____/____/____ 

 

(assinatura legível de acordo com o CC) 

 


