CONCURSO INTERNATIONAL - PORTUGAL
Erasmus + European Project “StoryLogicNet Community – Collaborative
Writing for Children’s Multiliteracy Skills Utilising Multimodal Tools”
(project number 2018-1-PT01-KA201-047325)

”VAMOS CRIAR UMA HISTÓRIA JUNTOS!”

PARCEIROS:
ADVANCIS-BUSINESS SERVICES, LDA, PORTO, PORTUGAL
PROJETO SCHOLE LDA, MATOSINHOS, PORTUGAL
PANEPISTIMIO DYTIKIS MAKEDONIAS, FLORINA, GREECE
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ARAD, ROMÂNIA
SZKOLA PODSTAWOWA NR 1 IM.KEN W KRAKOWIE, POLAND
COORDINADOR DO CONCURSO:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, România

DESCRIÇÃO:
O concurso é organizado com a coordenação do School Inspectorate de Arad (Roménia) e
dirigido a crianças com idades compreendidas entre os 8 e os 12 anos dos países envolvidos
no projeto StoryLogicNet Community – Portugal, Polónia, Roménia e Grécia.
CONTEXTO:
A escolha da atividade do concurso foi determinada pelo potencial das histórias na
aprendizagem, no desenvolvimento de competências como a criatividade e a literacia, bem
como no desenvolvimento do gosto pela literatura.

TEMA
O tema da história é Europa do Futuro. O tema pode ser explorado de diferentes formas,
como nos exemplos abaixo:
• Como serão as cidades europeias daqui a 30 anos?
• Como vão ser os edifícios, os carros e as casas?
• Como nos vamos relacionar com os outros europeus?
OBJETIVOS:
Cultivar a imaginação das crianças e encorajar a criatividade literária, bem como estiular
e cultivar o seu potencial artístico. Estimular o trabalho cooperativo e desenvolver
competências sociais.

PARTICIPANTES:
Crianças com idades compreendidas entre os 8 e 12 anos, trabalhando em grupos de 2 a 4
elementos.
Os trabalhos serão agrupados por faixas etárias: 8 a 10 anos e 11 e 12 anos. Em caso de
grupos de idades mistas, atender-se-á à média de idades para inclusão num dos grupos
previamente definidos.

REGRAS:
- Crianças com idades compreendidas entre os 8 e 12 anos, trabalhando em grupos de 2 a
4 elementos, podendo ser apoiados por pais e professores – os trabalhos têm, no entanto,
de ser escritos pelas próprias crianças.
- Os trabalhos têm de ser escritos e entregues num editor de texto (e.g. Microsoft word).
Podem ser adicionados desenhos ou símbolos ao documento. Os treabalhos devem ser
escritos em língua portuguesa.
- Os textos devem ter entre 250 e 750 palavras.
- Os trabalhos podem ser submetidas até 20 de Março de 2020.

- A submissão dos trabalhos deverá ser feita através de formulário próprio no websirte
oficial do projeto – www.storylogicnet.eu ou através do email storylogicnet@gmail.com
- Os trabalhos deverão indicar claramente um título, os seus autores (nome e idade) e
coordenador (caso exista).
- Ao enviar o trabalho, os seus autores consentem que este seja publicado no Facebook e
websites oficial do projeto ou dos seus parceiros, e que seja traduzido para outras línguas.
- A avaliação dos trabalhos será efetuada até 15 de Abril de 2020. As melhores 2 histórias
de cada grupo etário receberão um prémio e serão ainda traduzidas para inglês para
participarem do concurso internacional onde competem com histórias de outros países.
- Os resultados do concurso internacional, que atribuirá prémios aos 3 primeiros
classificados, serão conhecidos até 15 de Junho.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:
- Respeito pelo tema do concurso
- Respeito pela estrutura de uma história
- Existência de personagens: personagens positivos e outros que colocam dificuldades
ao personagem principal
- Existência de uma moral/conclusão.
- Ação dinâmica
- Criatividade, engenho, originalidade
AVALIAÇÃO:
O júri do concurso será formado por professores e outros educadores e os resultados
serão anunciados no website e página de Facebook do projeto.

