Escola Secundária de Manuel da Fonseca, Santiago do Cacém
Mediateca

Concurso de Poesia
A Mediateca organiza um concurso de Poesia dirigido aos alunos de
todos os anos de escolaridade.

REGULAMENTO
Procurando fomentar a utilização estética da língua portuguesa e,
simultaneamente, assinalar o Dia Mundial da Poesia (21 de Março), a
Mediateca promove um Concurso de Poesia, cujas normas são as seguintes:

1. CONCORRENTES
O Concurso é aberto a todos os alunos de todos os anos de escolaridade, matriculados
na Escola no presente ano lectivo.
Os participantes dividem-se em dois escalões:
I - Alunos do 3º Ciclo.
II - Alunos do Ensino Secundário.

2.TEMÁTICA
O tema é livre.

3. Imposições técnicas
O texto deverá ter até 1 página A4 com espaçamento duplo entre linhas, com tipo de
letra Times New Roman, tamanho 12.
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4. Critérios de Apreciação
a) criatividade;
b) qualidade literária;
c) coerência e coesão do texto;
d) obediência às características do género em questão.

5- FUNCIONAMENTO
a) Os trabalhos devem ser assinados com um pseudónimo.
b) Os trabalhos devem ser entregues num envelope fechado, dentro do qual deverá
estar também outro envelope fechado, contendo a identificação do aluno (nome,
ano, turma e número) e o pseudónimo por fora.
c) A entrega dos envelopes, acondicionados conforme a alínea anterior, é feita à
funcionária da Mediateca e dentro do seu horário de funcionamento, até ao dia 15
de Março de 2010.
Serão excluídos do Concurso:
a) Os textos que não sejam originais.
b) Os textos que contenham algum elemento que identifique o autor.

6. JÚRI E SELECÇÃO
6.1. Um júri composto por pessoas de formação diversificada escolherá o melhor texto
de cada escalão.
6.2.O júri poderá não atribuir prémios se considerar que os textos apresentados não
têm qualidade suficiente.
6.3. Das decisões do júri não cabe recurso.

7. PRÉMIOS

7.1. O Concurso de Poesia concederá prémios ao melhor trabalho de cada escalão.
7.2. A Mediateca divulgará os trabalhos premiados.

A Coordenação da Mediateca
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