IV CONCURSO LITERÁRIO URBANO TAVARES RODRIGUES
2017/2018
REGULAMENTO do CONCURSO
Objetivos do Concurso
O Departamento de Línguas, em colaboração com a Biblioteca Escolar do
Agrupamento de Escolas de Amareleja, vai promover a IV edição do Concurso Urbano
Tavares Rodrigues, em homenagem ao escritor Urbano Tavares Rodrigues, que nasceu em
Lisboa, mas passou a infância no Alentejo, em Moura.
Pretende - se com este concurso fomentar hábitos de leitura, criar e/ou consolidar
hábitos de escrita e desenvolver a escrita criativa, valorizando assim a expressão escrita.
Destinatários
O concurso destina-se a toda a Comunidade Escolar do Agrupamento de Escolas de
Amareleja e será distribuído pelos seguintes escalões:
ESCALÃO A- 1º CICLO
ESCALÃO B- 2º CICLO
ESCALÃO C- 3º CICLO
ESCALÃO D – PROFESSORES e ASSISTENTES OPERACIONAIS
Divulgação do concurso e dos resultados
A divulgação do concurso será feita na página web da escola e em sala de aula pelos
professores titulares, no caso do 1º ciclo, e pelos professores de Português dos 2º e 3º
ciclos. O resultado do concurso será afixado na Biblioteca Escolar.
Calendarização
O concurso decorrerá de 10 de abril a 30 de maio, devendo os trabalhos ser entregues
até ao dia 1 de junho, em envelope fechado, na Biblioteca Escolar, com nome, ano, turma e
escola a que pertence o concorrente.
Caracterização da prova
Os trabalhos poderão apresentar-se nas modalidades de poesia, prosa poética ou
narrativa com base no tema o Alentejo.
Os trabalhos deverão ser individuais e inéditos, com o mínimo de uma e o máximo de
três páginas, formato A4. Deverão ser apresentados datilografados, com o tipo de letra
Times New Roman, tamanho 12 e espaçamento entre linhas de 1,5.
1

Margem esquerda
Ó Alentejo, dos pobres

Terra sangrenta de Serpa

Reino da desolação

Terra morena de Moura

Não sirvas quem te despreza

Vilas de angústia em botão

É tua a tua nação

Dor cerrada em Baleizão

Não vás a terras alheias

A foice dos teus ceifeiros

Lançar sementes de morte

Trago no peito gravada

É na terra do teu pão

Ó minha terra vermelha

Que se joga a tua sorte

Como bandeira sonhada
Urbano Tavares Rodrigues, in Horas de Vidro

Critérios de seleção dos trabalhos
Para a seleção dos melhores trabalhos serão adotados os seguintes critérios:
1- Originalidade do conteúdo;
2- Originalidade e correção expressiva;
3- Organização das ideias e estruturação do texto;
4- Coerência e coesão do texto/obediência às características da modalidade escolhida.

Composição do júri de avaliação dos trabalhos
O júri será composto por três elementos: a coordenadora da Biblioteca Escolar e dois
docentes de Português, um do 2º ciclo e outro do 3º ciclo.
Prémios
Os vencedores de cada escalão receberão um prémio.
A atribuição dos prémios decorrerá durante a semana cultural.
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