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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 2021 é o quotidiano dos jovens estudantes, em tempo de pandemia.
Os textos podem tratar assuntos da vida familiar e/ou escolar:
- como é o dia-a-dia entre estudo, tarefas de casa, conversas com familiares e amigos, utilização dos média, relação com
animais domésticos, tempos de humor, etc.
OBJETIVOS
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 apenas.
Não há limite de textos para cada participação.
Os textos não podem 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.
JÚRI
O Júri é composto por:
Nuno Matos Valente, escritor infanto-juvenil
Ana Paula Gonçalves, representante da Rede das Bibliotecas Escolares
Jorge Ascenção, representante da CONFAP
Ilídia Ferreira, representante da Associação de Professores 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: concurso_escrevereviver@imultimedia.org até 30 de abril, às 23H 59'.
Os resultados serão anunciados até 30 de junho.
ORGANIZAÇÃO
IM-Instituto Multimédia
Porto, março 2021

