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Paris, octobre 2011

Caro(a) Professor(a)

A Coordenação do Ensino Português em França (Instituto Camões) decidiu
associar-se à ADEPBA na realização de um concurso, concebido por esta associação, destinado aos alunos do ensino primário, do collège, do lycée e do ensino
associativo.
ORGANISATION

O concurso, intitulado Viaj’arte, tem como tema:
Ma rencontre avec l’art en lusophonie.
Os alunos são convidados a exprimir-se sobre a arte do mundo lusófono, sobre uma
ou mais obras que tenham retido a sua atenção, o seu olhar, a sua curiosidade.
O tema permite uma grande liberdade de modos de expressão e de suportes utilizados.
Este concurso que tem o patrocínio da Inspeção Geral de Português, vai realizar-se
durante o ano letivo 2011/2012 e a sua organização foi possível graças ao mecenato do Banco BCP e da companhia de seguros Império.

MÉCÉNAT

Conto consigo para motivar os seus alunos a participar no concurso e para os
orientar. Os trabalhos apresentados a concurso deverão ser realizados por grupos
de 2 a 4 alunos, apesar de todos os elementos do grupo terem de se inscrever.
As inscrições estão abertas até ao dia 30 de dezembro de 2011.
Junto enviamos alguns cartazes bem como envelopes com uma carta para os
pais dos alunos e um folheto com o boletim de inscrição, podendo os mesmos
também ser imprimidos a partir do site www.concursolusofonia.org.
Acredito que este concurso pode sensibilizar os nossos alunos para a descoberta
de expressões artísticas dos países lusófonos, uma forma de aprender que a língua
portuguesa acolhe e dá voz a um património cultural de grande diversidade.
Com as minhas mais cordiais saudações,

Adelaide Cristóvão
Coordenadora do Ensino Português em França
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