
CONCURSO ESCOLAR
ESCREVER É VIVER© 2022

 
REGULAMENTO

O “Concurso Escrever é Viver” é uma iniciativa dirigida aos estudantes do 3º ciclo do 
Ensino Básico, das regiões Norte e Centro, com o objetivo central de os mobilizar para a 
produção de textos poéticos ou em prosa.

TEMA

O tema para 2022 é: O EU e O OUTRO
Enquanto a pandemia continua, apesar de branda, vale a pena refletir sobre a importância 
dos outros na nossa vida. 
Quem sou eu sem os outros? Quem são os outros sem mim? Que nós somos?
O tema O EU e O OUTRO tem também presente a forma como as Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC) estão a fechar e a abrir perspetivas relacionais. 
 
OBJECTIVOS

Esta iniciativa tem os seguintes objetivos:
- Estimular o gosto pela escrita     
- Ativar o olhar analítico e o espírito crítico dos jovens
- Motivar os jovens para a expressão dos seus sentimentos
- Valorizar a criatividade 
 
DESTINATÁRIOS

O concurso destina-se a jovens estudantes das regiões Norte e Centro, do 3º Ciclo, com 
idades compreendidas entre 12 e 15 anos.
 
PARTICIPAÇÃO

A participação pode ser individual ou compartilhada, em grupo de dois elementos 
Não há limite de textos para cada participação.
Cada texto não pode exceder uma página A4, em corpo 12 (Arial ou Times). 
É obrigatório o preenchimento da ficha de inscrição anexa a este regulamento.
A participação implica a autorização automática da utilização dos trabalhos para a eventual 
divulgação educativa.
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JÚRI 

O Júri é composto por:
Nuno Matos Valente, escritor infanto-juvenil, presidente
Ana Carolina Cruz, Representante da Rede das Bibliotecas Escolares
Jorge Ascenção, Presidente da CONFAP
Ilídia Ferreira, Representante, APP-Associação Nac de Prof de Português
Carla Maia, Representante do IM-Instituto Multimédia

PRÉMIOS

Para os melhores textos haverá prémios:
De !100, !50 e !20, além de livros
Será atribuído um diploma aos vencedores.

DATAS E RESULTADOS

Os trabalhos devem ser enviados para o e-mail: concursos@imultimedia.org até 14 de 
março, às 23H 59’.
Os resultados serão anunciados durante o mês de abril.

ORGANIZAÇÃO    

IM-Instituto Multimédia

PARCERIAS 

APP-Associação Nacional de Professores de Português 

CONFAP – Confederação Nacional das Associações de Pais

RBE - Rede das Bibliotecas Escolares

Porto, janeiro 2022
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