Lisboa, 8 de novembro de 2016
Assunto: 8.ª edição do Concurso "Conta-nos uma História!"
Exmos/as. Sr/as. Diretores/as,
O Ministério da Educação (ME), através da Direção-Geral da Educação (DGE), do Gabinete
da Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) e do Plano Nacional de Leitura (PNL), em parceria com
a Microsoft e a Associação Portuguesa de Professores de Inglês (APPI), acaba de lançar a 8.ª
edição do concurso "Conta-nos uma história!".
Esta iniciativa pretende fomentar a criação de projetos desenvolvidos pelas escolas de
Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico que incentivem a utilização das Tecnologias
de Informação e Comunicação (TIC), nomeadamente as associadas à gravação digital
de áudio e de vídeo.
A introdução do Inglês no currículo do 1º CEB, nos 3.º e 4.º anos justificou o alargamento do
âmbito da presente edição deste concurso, mediante a criação de uma nova categoria de
histórias em língua inglesa, que terá como título: “Once Upon a Time...”.
As histórias a admitir a concurso, em língua portuguesa e em língua inglesa (3.º e 4.º anos),
podem ser originais ou consistir em recontos com base em fábulas, parábolas, contos, mitos
ou lendas e outros textos já existentes, podendo ser humorísticas, educativas, tradicionais,
etc. Em todos os casos, devem conter um narrador e diferentes personagens, sendo
obrigatória a existência de diálogos.
A candidatura é feita online, até ao dia 15 de janeiro de 2017, através do preenchimento de
um formulário de inscrição disponível em: http://www.erte.dge.mec.pt/concurso-conta-nosuma-historia
A entrega dos trabalhos decorrerá de 16 de janeiro a 31 de março de 2017, no
endereço http://www.erte.dge.mec.pt/concurso-conta-nos-uma-historia
Para mais esclarecimentos, consulte o site de apoio ou contacte-nos através do endereço de
correio eletrónico: podcast@dge.mec.pt
Com os nossos melhores cumprimentos,

O Diretor-Geral da Direção-Geral da Educação
José Vitor dos Santos
Duarte Pedroso
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