SER ESCRITOR É COOL!
CONCURSO DE ESCRITA
Edição 2021/2022
Regulamento
O concurso “SER ESCRITOR É COOL!” é organizado pela Rede de Bibliotecas
Escolares e tem como objetivos a promoção da leitura e da escrita, com
recurso aos media. Está organizado em 4 escalões: 1.º, 2.º e 3.º ciclos e ensino
secundário.

FASES DO CONCURSO
INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser efetuadas pelas bibliotecas escolares dos
Agrupamentos de Escolas/ Escolas não Agrupadas, até ao dia 22 de
outubro, através do formulário disponível em:
https://forms.gle/C4mKETJRVDEtaq8N8.
O professor bibliotecário é o responsável pelo concurso e pelo envio dos
trabalhos. Poderão concorrer todos os alunos, individualmente ou em grupo
(máximo de 4 elementos), por escalão. Os alunos/ grupos não ficam
obrigados a concorrer a todos os desafios.
DESAFIOS
Os participantes deverão criar uma SÉRIE, em que cada um dos desafios
corresponde a um episódio.
Os trabalhos poderão ser realizados nos seguintes formatos:
Formatos

1.º e 2.º ciclos

3.º ciclo e ensino secundário

Vídeo

Até 2 minutos

Até 3 minutos

Podcast
Texto

Até 2 minutos
Máximo de 1 página A4

Até 3 minutos
Máximo de 2 páginas A4
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Os concorrentes podem utilizar apenas um ou vários formatos, ao longo dos
três desafios.
Serão lançados 3 desafios, um por trimestre:

Desafios

Data de envio do
melhor trabalho
por escalão

Desafio 1

30 novembro
2021

Desafio 2

25 fevereiro 2022

Desafio 3

31 maio 2022

1.º e 2.º ciclos

3.º ciclo e ensino secundário

As fadas e as bruxas
fazem parte da nossa
imaginação ou são
reais?
Os computadores não
substituem os livros.
Concordas?

Os vampiros e os lobisomens
fazem parte do nosso imaginário.
Será que andam por aí vampiros
e lobisomens?
Lemos, escrevemos e
aprendemos cada vez mais no
digital. És a favor ou contra?

Como gostarias que
fosse a tua escola?

A escola está a mudar! Escola,
como te quero?

JÚRI
Cada Agrupamento de Escolas/ Escola não Agrupada deverá constituir um
júri. Sugere-se que o júri integre um Professor Bibliotecário, um Professor de
Português ou Professor Titular de Turma, um aluno e outro elemento da
comunidade.
Os critérios de apreciação dos trabalhos são os seguintes:
- Respeito pelo tema e pertinência da informação – 40 pontos
- Originalidade/ criatividade - 20 pontos
- Correção linguística - 20 pontos
- Coerência e coesão do trabalho - 20 pontos
Por cada desafio, o júri deverá selecionar o melhor trabalho, por escalão,
tendo em conta a sua votação (75%) e a votação do público (25%), que
votará no seu trabalho favorito. Cada Agrupamento de Escolas/ Escola não
Agrupada deverá definir a forma como será feita a votação do público.
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Os trabalhos selecionados (o melhor trabalho de cada escalão) deverão ser
enviados para a RBE, através do formulário disponível em
https://forms.gle/S789fYwmodM7ehFP7, até à data limite de cada desafio
(vd. tabela em cima).
A Coordenadora Nacional da Rede de Bibliotecas Escolares constitui um júri
que irá avaliar os trabalhos enviados por cada Agrupamento de Escolas/
Escola não Agrupada, utilizando os mesmos critérios de apreciação, para
encontrar o trabalho vencedor, por escalão.
O vencedor final será o aluno/ grupo que obtiver a maior cotação, no
conjunto dos diferentes desafios.
Serão atribuídos prémios ao melhor trabalho de cada desafio e ao vencedor
final.
O júri é soberano, não havendo lugar a recurso das suas decisões. Todos os
casos omissos neste regulamento são resolvidos pelo júri.
Os trabalhos selecionados serão divulgados no portal da RBE
(https://www.rbe.mec.pt/np4/SerEscritoreCool.html):
Desafio 1 – durante o mês de dezembro;
Desafio 2 – durante o mês de março;
Desafio 3 – durante o mês de junho.
Para divulgação de todas as atividades referentes a este concurso, nas
diferentes redes sociais, deverá ser utilizada a hashtag #serescritorcool
ENTREGA DE PRÉMIOS
A entrega dos prémios será efetuada em cerimónia a anunciar.
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