III Concurso Literário

“Ler Lousada”

Regras de Participação
4º. Ano
Preâmbulo
A prática regular de atividades como a leitura e escrita é um fator primordial para o bom
desenvolvimento intelectual das crianças e dos jovens, ao estimular a sua imaginação e
criatividade, potenciando a aquisição de competências e de valores de cidadania.
Consciente da sua responsabilidade para com as gerações mais jovens e da importância que
os livros têm, apesar do cada vez mais frequente uso das tecnologias, a Câmara Municipal de
Lousada editou “Cartas à Minha Terra”, de José Fanha, destinado a todos os alunos do 4º ano
do concelho, que será o ponto de partida para este III Concurso Literário Ler Lousada.
As entidades promotoras deste concurso são a Câmara Municipal de Lousada e a Rede de
Bibliotecas de Lousada.

Objetivos
Os objetivos do III Concurso Literário Ler Lousada são criar e/ou consolidar hábitos de
leitura e escrita, promover a escrita criativa e expressão literária e valorizar a cultura do
concelho de Lousada.

Modalidades
Só serão aceites trabalhos coletivos, escritos em prosa, acompanhados da respetiva ilustração.

Destinatários
O concurso destina-se a turmas do 4º.ano, simples ou mistas, de todos os estabelecimentos de
ensino do concelho de Lousada.

Temática
O trabalho a apresentar deverá basear-se no livro “Cartas à Minha Terra”, de José Fanha.
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Características Técnicas dos Trabalhos
- Cada turma deverá concorrer com um só trabalho, com o máximo de 5 páginas e o mínimo
de 2, em formato A4, acompanhado pela respetiva ilustração;
- Os trabalhos deverão ser digitados em formato Word, com espaçamento entre linhas de 1.5,
em Times New Roman, tamanho 12, sendo as margens de 3 cm.

Entrega dos Trabalhos
- Deverá ser entregue um exemplar impresso ao Professor Bibliotecário do respetivo
Agrupamento de Escolas e outro em ficheiro informático, no formato Microsoft Word,
enviado para o endereço de correio eletrónico biblioteca@cm-lousada.pt.
- Os trabalhos deverão ser entregues com título adequado, acompanhados da respetiva ficha
de inscrição, em anexo.
- Só serão aceites a concurso os trabalhos entregues até às 18:00h do dia 23 de março de 2018.

Prémios
1º. Prémio: 750 € para a Biblioteca Escolar do estabelecimento de ensino a que a turma
pertence e um livro para cada aluno da turma, da lista de livros das metas curriculares do 5º.
ano;
2º. Prémio: 500 € para a Biblioteca Escolar do estabelecimento de ensino a que a turma
pertence e um livro para cada aluno da turma, da lista de livros das metas curriculares do 5º.
ano;
3º. Prémio: 250 € para a Biblioteca Escolar do estabelecimento de ensino a que a turma
pertence e um livro para cada aluno da turma, da lista de livros das metas curriculares do
5º.ano;
Todas as turmas a concurso receberão um Diploma de Participação.
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Entrega de Prémios
A entrega de prémios será feita em cerimónia pública a realizar no 23 de abril – Dia Mundial
do Livro e dos Direitos de Autor – de 2018.
A divulgação dos resultados será feita nas Bibliotecas Escolares, no site da Câmara Municipal
de Lousada (www.cm-lousada.pt) e no Portal da Rede de Bibliotecas de Lousada.

Constituição do Júri
Presidente: Coordenador da Rede de Bibliotecas de Lousada
Vogais:
- Um Diretor de um dos Agrupamentos de Escolas do concelho de Lousada;
- Um Professor de 1º. ciclo;
- Um Professor Bibliotecário;
- Um membro da comunidade local.

Disposições Finais
a) Os trabalhos deverão ser inéditos e qualquer indício de plágio ou o não cumprimento
das regras apresentadas implica a exclusão do concurso;
b) Os trabalhos entregues não deverão conter informações que permitam identificar os
seus autores;
c) Os autores ficam obrigados a autorizar a divulgação e utilização gratuitas dos textos e
ilustrações, em qualquer atividade promovida pela Câmara Municipal de Lousada ou
pela Rede de Bibliotecas de Lousada;
d) Os originais dos trabalhos a concurso não serão devolvidos;
e) Caberá ao Júri decidir sobre os casos omissos neste documento;
f) Das decisões do Júri não haverá recurso.
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