Apresentação

4. Natureza e especificidade dos trabalhos

Por ocasião da comemoração do Dia Mundial da Poesia, que se
celebra no dia 21 de março, a Rede de Bibliotecas de Condeixa
(Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova
e Biblioteca Municipal de Condeixa-a-Nova), promovem a 9ª edição do
Concurso de Poesia.

4.1. Serão aceites trabalhos inéditos. A temática dos poemas é livre.
4.2. O poema deve ser redigido numa folha branca A4, ter boa
apresentação gráfica e ser editado em processador de texto.
5.

Assim, convidam-se todas as crianças e jovens do concelho de
Condeixa a participarem neste concurso que visa promover hábitos de
leitura e escrita, nomeadamente, a elaboração de poemas inéditos a
serem, posteriormente, publicados.
2. Objetivos
• Sensibilizar a comunidade mais jovem para a poesia;
• Promover a descoberta da especificidade da experiência estética que a
poesia proporciona e a fruição individual dela decorrente;
• Diversificar as experiências de escrita criativa como forma de
desenvolver a literacia da escrita, a sensibilidade estética e a imaginação.
3.

Público-alvo

3.1. O concurso é dirigido a todos as crianças e jovens que estudam no
Agrupamento de escolas de Condeixa, de acordo com os escalões
que, a seguir, se definem.
3.2. Escalões - são definidos os seguintes escalões de candidaturas:






1ª Categoria – dos 6 aos 10 anos 



2ª Categoria – dos 11 aos 12 anos 



3ª Categoria – 13 aos 15 anos 



4ª Categoria – 16 aos 17 anos 

Condições de candidatura

5.1. Candidatura: os interessados devem respeitar as seguintes
condições:
5.1.1. As candidaturas são individuais e da total autoria do
concorrente;
5.1.2. Cada concorrente só poderá concorrer com 3 trabalhos;
5.1.3. O trabalho concorrente terá que ser inédito.
5.2. Apresentação das candidaturas:
5.2.1. A inscrição no Concurso é efetuada a partir do momento em
que a criança/jovem, pessoalmente ou com a ajuda de um
adulto, procede à entrega/envio do poema a concurso.
5.2.2. O poema (acompanhado da identificação de acordo com o
definido no subponto 5.2.3) poderá ser entregue em qualquer
uma das Bibliotecas Escolares do Agrupamento ou correio
eletrónico:
bibliotescondeixa@gmail.com;
5.2.3. A identificação dos autores não poderá constar em qualquer
parte do trabalho apresentado. Devendo proceder-se da
seguinte forma:
a) Entrega via correio eletrónico - o poema, devidamente
intitulado, não poderá ter, no anexo, qualquer identificação do
autor. Num outro anexo, deve constar, a identificação do autor
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(nome, data de nascimento, morada, nº telefónico de contato
do encarregado de educação e endereço eletrónico, caso o
tenha) e, novamente, o título do poema a concurso.
b) Entrega presencial – o poema, devidamente intitulado,
deverá ser entregue na Biblioteca Escolar, dentro de um
envelope fechado, sem qualquer identificação do autor do
mesmo. Dentro de um outro envelope, devem constar, a
identificação do autor (nome, data de nascimento, morada, nº
telefónico de contato do encarregado de educação e endereço
eletrónico, caso o tenha) e, novamente, o título do trabalho a
concurso.
6. Prazos
6.1. Receção dos textos a concurso: de 03 a 29 de fevereiro a de
2020.
6.2. Reuniões do júri: março.

8.

Júri
8.1. Os trabalhos serão avaliados por um júri de três elementos,
pertencentes às equipas da Biblioteca Escolar deste Agrupamento
e da Biblioteca Municipal de Condeixa-a-Nova.
8.2. Não haverá recurso das decisões do júri.
8.3. Caberá ao júri decidir sobre os casos omissos neste Regulamento.

9. Prémios
9.1. Os prémios a atribuir ao primeiro classificado de cada um dos
escalões serão anunciados oportunamente e entregues no dia 21
de março, na cerimónia a realizar na Biblioteca Municipal de
Condeixa.
9.2.

Os trabalhos premiados serão divulgados no Portal do
Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova e no da Rede de
Bibliotecas de Condeixa-a-Nova.

6.3. Sessão de entrega dos prémios: dia 21 de março, na Biblioteca
Municipal (à tarde).
7.

Critérios de apreciação
A apreciação dos trabalhos é feita com base nos seguintes critérios:










Abordagem do tema selecionado pelo autor; 



Originalidade; 



Criatividade; 



Domínio da técnica utilizada (poema visual); 

P´la equipa da Biblioteca Escolar: Ana Rita Amorim



Qualidade literária; 

P´la equipa Biblioteca Municipal: Inês Rodrigues



Coerência e coesão do texto; 



Obediência às características do género em questão. 

Condeixa-a-Nova, 30 de janeiro de 2020
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