
 
 

Regulamento do passatempo «100% Talento» 
 
APRESENTAÇÃO  
O passatempo «100% Talento» é uma iniciativa promovida pela Texto. 
É objetivo deste passatempo motivar os alunos para a disciplina, desenvolver a criatividade e 
as capacidades de interpretação, bem como desafiá-los a ter melhores desempenhos e a 
atingir melhores resultados em Educação Musical. 
 
 
DESCRIÇÃO DO TRABALHO 
O professor grava em suporte áudio ou vídeo a interpretação, instrumental e canto, de um 
tema original ou de um outro tema à escolha. 
Duração máxima: 3 minutos  
 
 
DESTINATÁRIOS  
1. O passatempo destina-se a todos os alunos do 2.º Ciclo do Ensino Básico, de escolas 

públicas e privadas localizadas em território português.  

2. O trabalho deve ser realizado por um grupo de alunos de uma mesma turma, tendo o 
professor da disciplina de Educação Musical como responsável. 

3. Cada turma poderá apresentar no máximo um trabalho. 
  

 

ENTREGA DOS TRABALHOS  
1. Os trabalhos deverão ser entregues obrigatoriamente em suporte áudio ou vídeo, 

respeitando a duração estipulada. Para o efeito, poderão usar a função de gravação dos 
karaokes disponível em www.100-musica5.te.pt.  

2. Após a conclusão do trabalho, o professor deverá enviá-lo por e-mail para: 
passatempos@texto.pt, acompanhado da «Ficha de participação» devidamente 
preenchida.  

3. A «Ficha de participação» é disponibilizada no final deste documento.  

 
 
PRAZOS  
1. Entrega dos trabalhos: a data limite para envio dos trabalhos por e-mail é dia 19 de maio 

de 2017.  

2. Divulgação do vencedor:  

a) O trabalho vencedor será divulgado no dia 5 de junho de 2017, na página oficial da 
Texto em www.texto.pt.  

 

http://www.100-musica5.te.pt/
mailto:passatempos@texto.pt
http://www.texto.pt/


 
 
JÚRI  
1. O júri do passatempo é composto pelos professores de Educação Musical, António Neves, 
David Amaral e Jorge Domingues e por representantes dos Departamentos Editorial e 
Marketing da Texto.  

2. As decisões do júri não são passíveis de recurso.  
 
 
PRÉMIOS  
1. Será premiado apenas um trabalho. 

2. Os prémios a atribuir ao vencedor são: 

1) uma guitarra modelo Admira Alba Pack, oferta à escola; 

2) auriculares, oferta a todos os alunos que participam no passatempo e cujo 

nome esteja mencionado na ficha de participação. 

3. A Texto reserva-se o direito de não atribuir quaisquer prémios caso os trabalhos 

submetidos a concurso não cumpram as regras apresentadas.  

 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS  
1. É da responsabilidade do professor certificar-se que as imagens enviadas poderão ser 

divulgadas. 
2. O professor responsável por cada trabalho assegura à Texto, pelo facto de participar no 

passatempo, que o trabalho entregue não viola qualquer copyright existente, não 
plagiando textos e imagens de terceiros não identificados, pelo que a Editora nunca 
poderá ser responsabilizada por essa utilização. 

3. Considera-se que os participantes deste passatempo aceitam os termos presentes neste 
regulamento.  

4. Quaisquer dúvidas devem ser colocadas através do e-mail passatempos@texto.pt.  

 

mailto:passatempos@texto.pt


 
 

Ficha de participação  
Passatempo «100% talento»  
Escola:___________________________________________________________________  
Ano:_____ Turma: ____  
Nome do(a) Professor(a): ____________________________________________________  
E-mail do(a) Professor(a): ____________________________________________________  
Contacto telefónico do(a) Professor(a): _________________________________________ 

Nome dos alunos participantes: 

(Nome completo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


