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Concurso 

 

“Filma, não faças cenas!” 
 

 
Regulamento 

 

Realiza um vídeo que tenha por tema o mundo dos livros e da leitura. Cria ou 
recria uma situação com base no conteúdo de uma obra literária, podendo basear-
te em aspetos como a apresentação de um determinado autor, de uma obra/texto 
(poético, narrativo, argumentativo, crónica, …) de que tenhas gostado, de uma 
entrevista (real ou fantasiada a um escritor), de uma ficção filmada de propósito 
para o concurso, ou faz simplesmente a leitura expressiva de um texto/excerto. 

Podes ser sério ou socorrer-te do humor. 

 

Objetivos: 

• Estimular o gosto pela leitura; 

• Otimizar o uso do tablet, num contexto pedagógico-didático; 

• Promover o uso das ferramentas TIC; 

• Desenvolver as capacidades de utilização das ferramentas de manipulação e 
tratamento de vídeo digital; 

• Estimular a criatividade e a originalidade dos alunos. 

 

Destinatários: 

• Alunos do 10º ano das escolas envolvidas no projeto “Leituras em Linha”; 

• Os trabalhos serão realizados em equipas de 2 a 4 elementos. 

 

Requisitos do vídeo: 

• não exceder os 2-3 minutos; 
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• conter, obrigatoriamente, imagens de livros; 

• ser original; 

• incluir os seguintes créditos: projeto “Leituras em Linha”, escola, nome dos 
autores, número, ano e turma; 

• incluir os logótipos da Fundação Calouste Gulbenkian, da EDUFOR, da biblioteca 
ou da escola que os alunos frequentam. 

 

Prazos: 

• O Concurso será lançado na Semana da Leitura do Agrupamento de Escolas de 
Vila Nova de Paiva (19 a 22 de Março).  

• Os trabalhos deverão ser entregues até ao dia 30 de Abril, na biblioteca de cada 
uma das escolas. 

• A entrega dos prémios será realizada durante o mês de Maio em data e local a 
anunciar. 

 

Júri: 

O júri será constituído pelo Diretor do Centro de Formação EduFor, José Miguel 
Sousa, pela Coordenadora Interconcelhia da RBE, Alcina Correia e pela Professora 
Bibliotecária do Agrupamento de Escolas de Sátão, Isilda Menezes.  

 

Critérios de seleção dos vencedores: 

• originalidade e criatividade (40%); 

• clareza da mensagem e cumprimento dos objetivos do concurso (40%); 

• qualidade de som e imagem (20%). 

 

 

Prémios: 

• Serão premiados os três melhores trabalhos realizados.  

• Todos os concorrentes receberão um certificado de participação. 

 

 

 

Blogue do projeto: www.leituras-em-linha.blogspot.com 

Página no facebook: www.facebook.com/leituras.em.linha  
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