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CONCURSO LITERÁRIO e ARTÍSTICO FLIM

Participa!

No âmbito do Plano Municipal  da Educação,  o Município de Marco de
Canaveses está a promover no corrente ano letivo, o “Concurso Literário e
Artístico   FLIM  ”.  

Este projeto visa incentivar os alunos à leitura e à escrita, bem como ao
desenho,  estimulando  a  criatividade  e  as  habilidades  linguísticas,  de
memória  e  conhecimento,  alem  de  aumentar  a  capacidade  de
concentração  e  atenção,  lançando  o  desafio  de  escreverem  um  texto
literário. Este desafio vai ser acompanhado pelo escritor Marcoense, Raul
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Minh`Alma,  que  se  deslocará  às  escolas,  com  o  intuito  de  abordar  a
temática da leitura e da escrita.

O texto deve estar de acordo com o seguinte:

- O tema do texto é a “Saudade”,   e esta palavra deve aparecer no texto,

- Ter o numero máximo entre 400 e 500 “palavras”, ou seja, contam todas
as palavras que estejam entre espaços;

- O texto deve ser escrito em prosa e pode ou não contar uma pequena
história;

- O titulo deve ter o máximo de 10 palavras;

- o texto deve ter mais que 1 página e menos de 3.

-  O  concurso  é  direcionado  a  alunos  do  3ºciclo,  Secundário  e  escolas
Profissionais;

-  Os  textos  devem  ser  escritos  na  letra  Times  New  Roman,  com  um
espaçamento de 1,5, em folha A4.

- Os trabalhos devem ser entregues até ao dia 15 de maio de 2020

Os trabalhos  serão selecionados  por  um júri  constituído  para  o  efeito,
sendo selecionados os 30 melhores trabalhos do 3º ciclo, e os 30 melhores
trabalhos do Secundário e Escolas Profissionais.

Os  3  melhores  trabalhos  de  cada  escalão,  serão  premiados  com  um
prémio surpresa que oportunamente daremos essa informação.

No  final  será  elaborado  um  livro  com  os  60  melhores  trabalhos,  e
distribuído um exemplar pelos autores, e os 3 melhores trabalhos de cada
escalão serão premiados.

Esta iniciativa também é lançada aos alunos, no sentido de criarem uma
capa  e  contra  capa  para  o  referido  livro,  sendo  selecionados  os  3
melhores, e escolhido o desenho final para o trabalho final.


