Ensino Secundário

REGULAMENTO
Propõe-se que os jovens do ensino secundário, na esfera das inquietações próprias dessa faixa etária,
sejam incentivados a dar testemunho criativo das suas circunstâncias de crescimento e aprendizagem.
Neste sentido, o Plano Nacional de Leitura (PNL) desafia todos os jovens criadores das escolas públicas e
privadas a dissertar sobre aquilo que mais os inquieta, assombra e seduz. A leitura, a reflexão e a escrita
são os eixos essenciais sobre que se desdobra este concurso que, com o contributo dos parceiros Fundação
José Saramago (FJS), Casa Fernando Pessoa (CFP), Camões I.P., Rede de Bibliotecas Escolares (RBE),
DGAE/DSEEPE1 e Porto Editora, propõe a abordagem de temas pessoais e sociais controversos, marca
identitária das obras de dois autores de referência da literatura portuguesa: Fernando Pessoa e José
Saramago.
Este é um concurso de descoberta e revelação de novos talentos da escrita, tendo por base uma
aproximação às obras daqueles autores e para o qual são convocados todos os alunos do Ensino Secundário
(ou equivalente) do Continente, Ilhas, e territórios internacionais de aprendizagem da Língua Portuguesa.
FORMA DE PARTICIPAÇÃO
A participação consta da criação de um texto que deve assumir a forma de ensaio literário, em torno de
temas universais e sempre inquietantes como a identidade, a morte, o amor, a política e a contestação.
Espera-se que os alunos expressem, de forma clara, crítica e livre, o seu pensamento sobre o mundo,
suportado na experiência pessoal e no conhecimento que possuem, ou venham a adquirir, das obras destes
dois autores.
O texto deve incorporar características que o tornem singular pela qualidade literária [correção sintática e
semântica], pela criatividade e originalidade [essência da forma e essência do conteúdo] e pelos sinais de
conhecimento das obras dos dois autores *.
*Sugere-se o acompanhamento de um professor responsável, com vista ao aconselhamento e gestão
pedagógica do processo.
Envio dos trabalhos – através de um formulário próprio, anexo a uma mensagem, para o PNL, até 06 de
Maio de 2016, que contém os elementos de identificação da escola, do aluno e do professor. O texto não
deve exceder o equivalente a 10 folhas A4, ou até 5000 palavras (limite incorporado no formulário).
Seleção dos trabalhos – um júri, constituído por representantes das entidades parceiras, selecionará os
três melhores textos [1º, 2º e 3º] prevendo a eventual atribuição de Menção Honrosa.
Divulgação dos vencedores – até 07 de Junho de 2016, nas páginas da Internet das entidades parceiras e
através de contacto direto do PNL.
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DGAE/DSEEPE – Direção-Geral de Administração Escolar/Direção de Serviços de Ensino e das Escolas Portuguesas no
Estrangeiro
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Prémios – aos autores dos três textos vencedores serão atribuídos os seguintes prémios:
1º Prémio

2º Prémio

3º Prémio

Cheque-livro de 300 €
5 Livros da obra de Fernando Pessoa (Col. Pessoa Breve)
5 Livros da obra de José Saramago
1 Tablet
2
1 Coleção Pessoa

1 Entrada gratuita na FJS (1 ano de validade)

1 Entrada gratuita na CFP (1 ano de validade)
Participação na entrega de prémios aos 2º e 3º vencedores nas respetivas Escolas
Cheque-livro de 200 €
4 Livros da obra de Fernando Pessoa (Col. Pessoa Breve)
4 Livros da obra de José Saramago
1 Coleção Pessoa
1 Entrada gratuita na FJS (1 ano de validade) *
1 Entrada gratuita na CFP (1 ano de validade) *
Participação na entrega de prémios aos 1º e 3º vencedores nas respetivas Escolas
Cheque-livro de 100 €
3 Livros da obra de Fernando Pessoa (Col. Pessoa Breve)
3 Livros da obra de José Saramago
1 Coleção Pessoa
1 Entrada gratuita na FJS (1 ano de validade) *
1 Entrada gratuita na CFP (1 ano de validade) *
Participação na entrega de prémios aos 2º e 3º vencedores nas respetivas Escolas

ENTREGA DE PRÉMIOS
O PNL contribuirá para que o momento de entrega dos prémios aos vencedores seja uma oportunidade de
valorização do contexto escolar e social dos alunos, sugerindo a sua integração no calendário de atividades do
final do ano letivo (junho/julho), nas escolas dos alunos vencedores, em território continental português.
A cerimónia será programada de forma conjunta pelo PNL e pela escola dos alunos vencedores, podendo esta
mobilizar os recursos locais de apoio que entender adequados a um evento desta natureza, assegurando a
participação e presença de todos aqueles que representem valor para a comunidade escolar.
O PNL e os parceiros deste concurso, estarão presentes através de seus representantes e recomendam a
participação de uma personalidade pública com contributos reconhecidos na área da leitura e da escrita.
Cada aluno vencedor é convidado a estar presente nas cerimónias a realizar nas escolas a que pertencem os
outros premiados, sendo os custos das deslocações (aluno mais um acompanhante) assegurados pelo Plano
Nacional de Leitura.
Nota 1: As despesas a realizar com eventuais vencedores das Regiões Autónomas e do EPE/Camões I.P. são encargo
das respetivas tutelas. No caso das EPE - DGAE/DSEEPE – o encargo é dos próprios Estabelecimentos de Ensino.
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Jornal Expresso (setembro a novembro 2015)
Aluno vencedor + 4 pessoas / Professor responsável + 1 pessoa
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Nota 2: Os prémios são encargo dos parceiros deste Concurso

Apoio às atividades e às ideias para participação:

http://www.josesaramago.org
www.casafernandopessoa.pt

