Dia Mundial da Poesia 2013
O Dia Mundial da Poesia é uma iniciativa do Plano Nacional de Leitura e do
Centro Cultural de Belém com o apoio financeiro do Ministério da Educação e Ciência

CONCURSO

FAÇA LÁ UM POEMA
No intuito de incentivar o gosto pela leitura e pela escrita de poesia, O Plano Nacional de
Leitura e o Centro Cultural de Belém, numa iniciativa conjunta, convidam todas as escolas
do país, públicas ou privadas, do 1º Ciclo ao Ensino Secundário, a participar no Concurso de
Poesia FAÇA LÁ UM POEMA.
O Concurso decorre entre Janeiro e Março de 2013 e terá a sua Final no dia 24 de Março de
2013. Nesta data, celebra-se, no Centro Cultural de Belém [CCB], o DIA MUNDIAL DA POESIA
em cujo Programa será integrado com uma simbólica entrega de prémios aos vencedores.

Regulamento
1. O concurso Faça Lá um Poema decorrerá entre Janeiro e Março de 2013, destinando-se
a premiar poemas escritos por alunos dos seguintes níveis educativos:
1º Ciclo do Ensino Básico
2º Ciclo do Ensino Básico
3º Ciclo do Ensino Básico
Ensino Secundário
2. A participação no concurso é individual [não serão considerados trabalhos de pequeno
grupo ou de turma]
3. Seleção de Trabalhos - A seleção dos trabalhos, devidamente identificados, ficará ao
critério de cada agrupamento / escola não agrupada, sugerindo-se que o processo seja
dinamizado e coordenado pelo(s) professor(es) bibliotecário(s).
4. Calendarização das atividades
Para as Escolas Agrupadas
Até 11 de Fevereiro de 2013
Os poemas apurados por cada escola, máximo de UM por cada nível de ensino, devem ser
enviados para a Sede do seu Agrupamento.

A Sede de Agrupamento apurará de entre todos os poemas já selecionados pelas escolas, os
quatro melhores, no máximo UM por cada nível de ensino.
Até 28 de Fevereiro de 2013
Submissão do formulário, pela Sede do Agrupamento, com os trabalhos selecionados
(máximo 4 por sede de agrupamento, UM poema por cada nível de ensino)
Para as Escolas não Agrupadas
Até 28 de Fevereiro de 2013
Submissão do formulário com os trabalhos selecionados (máximo 4 por estabelecimento,
1 poema por cada nível de ensino)
5. O Formulário para preenchimento dos campos de identificação e par submissão, pode ser
acedido através da página Concursos em http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/Concursos/
6. O formulário do concurso deverá ser devidamente preenchido e submetido por um
professor responsável (designado pelo agrupamento/escola não agrupada).
7. Só serão consideradas válidas as inscrições com os dados de identificação da escola e dos
participantes e submetidas dentro do prazo.
8. Não há qualquer tema obrigatório para os poemas a concurso. No entanto, a extensão
máxima de cada texto não poderá ultrapassar os 4000 dígitos (caracteres, espaços).
9. Os trabalhos serão avaliados por um júri de cinco elementos, designados pelo CCB e pelo
PNL. O júri terá em conta a correção da escrita, a riqueza de conteúdo e a originalidade
do tema e da linguagem.
10.Não haverá recurso das decisões do júri.
11.Os trabalhos que não corresponderem às cláusulas do presente regulamento serão
desclassificados.
12.Os prémios a atribuir aos três primeiros classificados de cada nível de ensino serão
anunciados oportunamente.
13.As escolas dos alunos premiados serão contempladas com um conjunto de livros.
14.Os trabalhos premiados serão divulgados no Sítio dos Concursos no Portal do PNL e no
sítio do CCB em http://www.ccb.pt.

15.Os premiados serão convidados a apresentar pessoalmente os seus trabalhos na cerimónia
pública de entrega dos prémios, a realizar em 24 de Março de 2013 (Dia Mundial da
Poesia), no CCB – Centro Cultural de Belém - Lisboa.
16.Os encargos com o transporte e o alojamento dos premiados serão da responsabilidade da
organização do concurso.

