CONCURSO FAÇA LÁ UM POEMA

11.ª edição 2020

REGULAMENTO

O Plano Nacional de Leitura: 2017-2027 (PNL2027) e a Fundação Centro Cultural de Belém (CCB),
que, todos os anos e com intenção de incentivar o gosto pela leitura e pela escrita de poesia,
celebram o Dia Mundial da Poesia, convidam à participação no Concurso FAÇA LÁ UM POEMA,
que decorrerá entre novembro de 2019 e março de 2020.
Este concurso é dirigido aos alunos do 3.º ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário de todas
as escolas públicas e privadas do continente e ilhas.
Tal como em edições anteriores, a apresentação pública dos poemas selecionados terá lugar no
CCB, no âmbito das comemorações do DIA MUNDIAL DA POESIA.
1. A participação no concurso é individual e sob pseudónimo, não se subordinando a nenhum
tema específico.
2. Os agrupamentos de escolas/ escolas não agrupadas podem concorrer com três poemas
por cada ciclo/ nível de ensino, ficando a pré-seleção dos trabalhos ao critério de cada
agrupamento/ escola não agrupada;
3. Os poemas, um por página, devem ser registados no documento-modelo, disponível no
Portal PNL 2027.
4. Para envio dos poemas, as escolas devem carregar o documento-modelo, previamente
gravado em pdf, no formulário, “Faça lá um poema”, até 3 de fevereiro de 2020.
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5. A seleção dos poemas, feita de acordo com critérios como a criatividade, a adequação
morfológica e sintática, a riqueza do conteúdo, o estilo e a originalidade do tema, ocorrerá
em dois momentos distintos:
- Entre 3 e 20 de fevereiro, pré-seleção dos poemas por um júri interno que elege os dez
melhores textos dos concorrentes do 3.º ciclo do Ensino Básico e os dez melhores textos
dos concorrentes do Ensino Secundário;
- Entre 21 e 28 de fevereiro, seleção final dos poemas por um júri externo, designado pelo
PNL2027 e pelo CCB, que elegerá e ordenará os textos vencedores em 1.º, 2.º e 3.º lugares,
em cada categoria, e alguma menção honrosa, caso se justifique.
As decisões deste júri são soberanas, pelo que não são sujeitas a recurso.
6. Aos autores dos melhores poemas serão atribuídos prémios, a anunciar e a divulgar nos
portais do PNL2027 e do CCB.
7. Os autores dos textos premiados podem, eles próprios, ler os seus poemas na Maratona de
Leitura do CCB, indicar alguém que os leia por si ou permitir a um declamador que o faça.
8. Cronograma:

Ações a desenvolver 2019/2020
Lançamento do concurso
Submissão dos formulários
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Publicação da lista de premiados
Apresentação dos poemas e entrega dos prémios no
Dia Mundial da Poesia
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