
   

Concurso de Poesia AEGN - 2019 

Introdução: 

O Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré 

lança o concurso de poesia aberto a todos os seus alunos. 

Regulamento: 

1. Cada aluno poderá participar com um, dois ou três poemas. 

2. O tema é livre, mas deixamos duas sugestões:   

No âmbito da comemoração do 70º aniversário da Declaração Universal, porque não 

abordar “Os Direitos Humanos”?  

“No dia 23 de março de 2019, vai evocar-se a escritora Sophia de Mello Breyner Andresen 

quando se assinalam 100 anos do seu nascimento. Se assim entenderes, encontras nela um 

bom pretexto temático, a sua escrita é rica e diversa e quem sabe com ela encontras a 

inspiração de que precises” (do convite aos alunos no concurso “Faça lá um Poema”). 

3. Os poemas deverão ser enviados em documento Word ou equivalente.  

4. A dimensão de cada poema não deverá exceder os limites de uma página A4.  

5. Os critérios de avaliação dos poemas enviados obedecerão aos itens seguintes: correção 

formal da escrita |riqueza de conteúdo |originalidade do tema e do estilo. 

6. No mesmo documento deverão constar ainda as seguintes informações: nome, turma, 

ano, escola, endereço de correio eletrónico e telemóvel ou telefone para eventual 

contacto. Estes dados podem constar da mesma ou de uma segunda página. 

7. Os trabalhos concorrentes deverão ser enviados por correio eletrónico para o endereço 

biblioteca@egn.pt, até ao dia 8 de fevereiro de 2019. 

8. Os melhores poemas por ciclo participarão, em representação do agrupamento, no 

Concurso “Faça lá um Poema” do Plano Nacional de Leitura (aberto apenas ao 3º Ciclo 

e ensino Secundário). 

9. Os melhores poemas serão ainda publicados numa coletânea a editar pelo Agrupamento.  

10. O júri, que escolherá os trabalhos que justifiquem a publicação, incluirá três elementos 

(por cada nível de ensino) com reconhecida sensibilidade e gosto pela poesia. 

11. Os resultados serão comunicados aos concorrentes por correio eletrónico e divulgados no 

blogue das bibliotecas do agrupamento - https://bibliotecaegn.wordpress.com. 

Notas: Os poemas serão numerados pela organização e enviados ao júri sem identificação dos autores. 

O regulamento em papel está disponível na tua biblioteca.  
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