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Concurso para jovens escritores está com últimos dias de inscrições
Livro e Leitura
Postado em: 10/06/2019 16:12

O concurso receberá propostas até a próxima quarta-feira (19).

A oportunidade para os interessados em participar do V Concurso de Poesia e Redação para
Escritores Escolares está com os dias contados. Realizado pela Fundação Pedro Calmon
(FPC/SecultBa), através pela Diretoria do Livro e Leitura (DLL), o concurso receberá propostas até a
próxima quarta-feira (19). As inscrições seguem online, no site da FPC, presencialmente nas
bibliotecas ou via postal. Segundo a diretora da DLL, Bárbara Falcón, “a iniciativa tem o objetivo de
estimular a prática da escrita por meio da sensibilização, mobilização e premiação de textos em
prosa e verso”, contrapondo os últimos dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP). De acordo com o levantamento, mais de 112.550 participantes
do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), no Brasil, zeraram a redação em 2018. Nisto, o
número denota a importância do estímulo ao hábito de ler e escrever. Nesse sentido, o concurso
entusiasma estudantes dos ensinos fundamentais I e II, e Médio, a elaborarem textos, como poesia
e redação, para impulsionar estatísticas como essas.
FAÇA SUA INSCRIÇÃO ONLINE, CLIQUE AQUI.
Serviço:
O quê: Inscrições V Concurso de Poesia e Redação para
Escritores Escolares;
Quando: 19 de junho, quarta-feira; Onde: Site da Fundação Pedro Calmon
(http://www.fpc.ba.gov.br), bibliotecas e postal. A Diretoria do Livro e da Leitura (DLL) da FPC tem
por finalidade incentivar a leitura, a formação de mediadores de leitura e fomentar e divulgar a
produção de livros. Esta política é desenvolvida mediante apoio a instituições e através de editais
específicos; a organização de concursos literários; e a realização de campanhas que visem
incentivar a leitura, sobretudo de crianças e adolescentes. A DLL participa de festas literárias pelo
Estado da Bahia com o objetivo de democratizar o acesso a leitura contemplando sua diversidade
de expressões manifestadas em todos os territórios de identidade.
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