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CONCURSO ESCOLAR
ESCREVER É VIVER 2023©

REGULAMENTO
 
O “Concurso Escrever é Viver” é uma iniciativa dirigida aos estudantes do 3º ciclo do 
Ensino Básico, das regiões Norte e Centro, com o objetivo central de os mobilizar para a 
produção de textos poéticos ou em prosa, sobre temas indicados anualmente.
 
TEMA    

O tema 2023 é a CRISE CLIMÁTICA que tem vindo a agravar-se em quase todo o
mundo, de acordo com várias organizações nacionais e internacionais.
Sabe-se que as causas são múltiplas, como tem sido noticiado. Há países e regiões mais
poluidoras do que outras. As alterações climáticas agravam-se. 
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de oito milhões de pessoas 
morrem, por ano, no mundo (dados de 2021), por causa da má qualidade do ar.
A poluição atmosférica também está diretamente relacionada com problemas 
ambientais, como a chuva ácida, a intensificação do efeito estufa, as mudanças 
climáticas e a pobreza.
O Planeta em degradação pode trazer milhões de mortes até 2050, alerta a ONU.
Qual o contributo dos cidadãos em geral, e dos jovens em particular, para evitar, ou 
alterar, este estado de Crise Climática? 
Em que medida podem os jovens contribuir para a alteração da situação?
Importa refletir sobre estes pontos, numa perspetiva de cidadania juvenil ativa.

OBJECTIVOS

Esta iniciativa tem os seguintes objetivos:
- Estimular o gosto pela escrita     
- Ativar o olhar analítico e o espírito crítico dos jovens
- Motivar os jovens para a expressão dos seus sentimentos
- Valorizar a criatividade 
 
DESTINATÁRIOS

O concurso destina-se a jovens estudantes das regiões Norte e Centro, do 3º Ciclo, com
idades compreendidas entre 12 e 16 anos.
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PARTICIPAÇÃO

A participação pode ser individual ou compartilhada, em grupo de dois elementos 
apenas. 
Não há limite de textos para cada participação.
Os textos não podem exceder uma página A4, em corpo 12 (Arial ou Times). 
É obrigatório o preenchimento da ficha de inscrição anexa a este regulamento.
A participação implica a autorização automática da utilização dos trabalhos para a 
eventual divulgação educativa, designadamente em publicações.
 
JÚRI 

O Júri é composto por:
Presidente: Escritor João Pedro Mésseder
Representante da RBE-Rede das Bibliotecas Escolares
Representante da CONFAP-Confederação Nacional das Associações de Pais
Representante APP-Associação Professores de Português
Representante da Organização Ambientalista ZERO  
Carla Maia, mestre em Língua Portuguesa, representante do IM-Instituto Multimédia
 
PRÉMIOS

Para os melhores textos haverá prémios:
De €100, €50 e €20, além de livros
Será atribuído um diploma aos vencedores e um certificado (digital) de participação a
todos os concorrentes.
 
DATAS E RESULTADOS

Os trabalhos devem ser enviados para o e-mail:
concursos@imultimedia.pt até 10 de fevereiro, às 23H 59’.
Os resultados serão anunciados até 31 de março (6ª feira).
 
ORGANIZAÇÃO

IM-Instituto Multimédia
 
Porto, novembro 2022


