CONCURSO EDUCALIA 2008/09

COMUNICADO DE IMPRENSA

A ADEPBA lança un concurso escolar original e inovador:
« Educalia: o meu encontro com a lusofonia em França »
Num contexto em que o português se deve afirmar e ser reconhecido, a ADEPBA lança para
este ano escolar um Concurso original e inovador intitulado « Educalia : o meu encontro com a
lusofonia em França ». Sob o Alto Patrocício da Inspecção Geral de Português, o tema deste
Concurso foi escolhido de acordo com o programa do colégio e liceu ligado ao tema do
« encontro das civilizações ». Devido à importância desta iniciativa e a fim de reunir todas as
condições de sucesso, a ADEPBA fez apelo ao mecenato da IMPÉRIO Assurances que, desde a
sua implantação em França, em 1971, sempre manifestou o desejo de contribuir para a
promoção da língua portuguesa e que por conseguinte sempre ajudou a nossa Associação. As
edições Porto Editora e a CLP TV são também parceiros deste Concurso.

Níveis escolares abrangidos
Este Concurso está aberto a todos os alunos que estudam o português em todos os colégios e
liceus do ensino geral, tecnológico e profissional públicos ou privados, sob contrato, da França
metropolitana. Dois níveis (colégio e liceu) foram criados segundo critérios de avaliação
específicos.

O tema e as realizações
O tema proposto permitirá aos alunos exprimirem-se sobre a maneira com vêem a presença das
culturas lusófonas em França e de mostrar a relação que têm com elas. Trata-se de um tema
aberto que engloba a lusofonia na sua totalidade e que, na sua dimensão de diálogo
intercultural, não deixará de suscitar o interesse e a criatividade dos alunos na medida em que
permite fazer uma pesquisa transversal e interdisciplinar. Será também a ocasião de utilizar as
novas tecnologias de informação e de comunicação (TICE), já que os trabalhos dos alunos serão
apresentados sob forma numérica (CD-Rom, blog, vídeo, etc.). Os trabalhos podem ser uma
produção escrita (poema, narrativa e outros textos), uma foto-reportagem ou vídeo-reportagem,
uma entrevista, uma canção, uma coreagrafia ou uma obra plástica.

Os prémios
Os alunos que se inscreverem ao Concurso até o 31/12/2008 e enviarem o trabalho até o
31/03/2009 receberão uma BD « Portugal, 8 séculos em BD » como presente por ter participado
e basta que um aluno por escola, colégio ou liceu, participe ao Concurso para dar a ganhar ao
CDI da sua escola uma enciclopédia da História de Portugal em CD-Rom. Por fim, os 3 alunos
que entregarem os melhores trabalhos do colégio ou do liceu receberão prémios excepcionais:
1° prémio, um computador portátil com uma enciclopédia em DVD ; 2° prémio: uma máquina
fotográfica numérica com uma enciclopédia em DVD ; 3° prémio: um Ipod nano com uma
enciclopédia em DVD.
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Um concurso original e inovador
Este Concurso inovador permitirá aos alunos exprimirem a sua originalidade. Poderão utilizar as
novas tecnologias e dar desse modo a imagem de uma língua moderna, virada para o futuro que
será para eles um trunfo importante para o sucesso escolar e a vida profissional. O português,
língua oficial de 8 países presentes nos 4 continentes, é falada por mais de 230 milhões de
pessoas, como língua materna, língua de comunicação ou língua de negócios. No contexto da
mundialização, o português deve afirmar-se como língua internacional, língua de futuro e este
Concurso contribui para esse efeito. Encorajamos todos os nossos alunos a participar neste
Concurso e convidamos os pais e os colegas professores a ajudá-los.

A ADEPBA agradece o nosso mecena IMPÉRIO Assurances de ter aceite o desafio, de nos ter
ajudado a realizar este Concurso e de se ter mostrado entusiasmado com a ideia de fazer a
promoção da língua portuguesa e das culturas lusófonas em França. Agradecemos
particularmente também os nosso parceiros Porto Editora e a CLP TV pela generosa
contribuição na promoção deste Concurso.

Desejamos boa sorte a todos os alunos !

DESCUBRA O SITE INTERNET DO CONCURSO E CARREGUE O LOGO DO CONCURSO
EM ALTA DEFINIÇÃO

www.concursoeducalia.org

CONTACTO IMPRENSA

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES
ETUDES PORTUGAISES, BRESILIENNES,
D’AFRIQUE ET D’ASIE LUSOPHONES

MAISON DES ASSOCIATIONS DU 14ème ARRONDISSEMENT
Boîte n°2 - 22, RUE DEPARCIEUX - 75014 PARIS
Telefone : 06 08 65 50 23 - Fax : 04 76 25 16 13
secretariat@adepba.fr
www.adepba.fr
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