FUNDAÇÃO NACIONAL DO LIVRO INFANTIL E JUVENIL

Seção Brasileira do IBBY
CONCURSO FNLIJ ERA UMA VEZ... UMA PROPOSTA DE LEITURA COMPARTILHADA – DILI 2016
REGULAMENTO

Como seção brasileira do International Board on Books for Young People — IBBY, a Fundação Nacional do Livro
Infantil e Juvenil — FNLIJ divulga todos os anos a mensagem do Dia Internacional do Livro Infantil, comemorado
em 02 de abril, dia do nascimento de Hans Christian Andersen. Em 2016, a FNLIJ lança o Concurso Era uma vez...
Uma proposta de leitura compartilhada, com o intuito de fortalecer seu trabalho, desenvolvido desde sua
criação, em 1968, de formação de leitores e ênfase na leitura literária compartilhada entre adultos, crianças e
jovens.
Em comemoração ao Dia Internacional do Livro Infantil e a aproveitando oportunidade de ser pela
terceira vez patrocinadora da mensagem promovida pelo IBBY, a FNLIJ traz o tema “Era uma vez...”, com texto
de Luciana Sandroni e ilustração de Ziraldo.
Os participantes deverão elaborar um relato em que se desenvolva o tema a partir do uso do material
do DILI (cartaz e folder) em sala de aula, bibliotecas ou qualquer outro espaço de promoção de leitura. Para a
avaliação, serão levadas em conta a originalidade e a apresentação de como as crianças e os jovens interagiram
com a mensagem.

Disposições gerais
1. O Concurso Era uma vez... Uma proposta de leitura compartilhada tem como objetivos promover a leitura
literária e contribuir para a formação de professores e educadores brasileiros, mobilizando-os para a
importância do livro de literatura para crianças e jovens;
2. Os participantes devem enviar um texto sobre o tema “Era uma vez...”. O trabalho deve valorizar a liberdade de
expressão dos participantes e estar desvinculado de qualquer caráter didático;
3. Do concurso poderão participar professores, educadores, bibliotecários e todos os adultos que, de alguma
forma, promovem a prática da leitura infantil.
Inscrição
- Poderão participar professores, educadores e bibliotecários residentes no Brasil;
- Os textos poderão ser inscritos em 2 categorias:
a) Relato em forma de ficção, mas cujo tema seja uma situação real de leitura partilhada;
b) Relato de uma situação real, com a apresentação da leitura partilhada entre adultos e crianças e/ou
jovens;
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- Cada inscrito poderá participar nas duas categorias, devendo identificar a categoria em cada relato inscrito;
- Cada relato deve ser apresentado impresso em três cópias, em papel A4, fonte Arial 12, espaçamento 1,5,
tendo o máximo de três laudas, com um título, o pseudônimo do autor e uma folha em separado com os dados
do participante (nome completo, endereço/cep, telefone, e-mail, cidade e estado);
- Os trabalhos deverão ser enviados até 31 de agosto de 2016 (data de postagem do correio) para a sede da
FNLIJ:

Rua da Imprensa, 16 / salas 1.212 a 1.215
CEP 20030-120 — Rio de Janeiro — RJ

- Após o concurso, os trabalhos não serão devolvidos.
- É vetada a inscrição de membros da comissão julgadora, de empregados, prestadores de serviços, dirigentes
ou prepostos da FNLIJ ou de quaisquer terceiros a ela relacionados, seja por vínculo societário ou de parentesco
até o 5º (quinto) grau.

Julgamento
- A comissão julgadora será composta por especialistas indicados pela FNLIJ;
- A premiação será feita por categoria, podendo haver de 1 (um) até 3 (três) vencedores em cada categoria;
- O júri poderá ainda destinar o título de menção honrosa a 1 (um) candidato por categoria;
- A seleção dos textos levará em conta critérios como: originalidade na abordagem do tema, organização de
ideias e clareza na elaboração dos relatos.

Resultado
O resultado do concurso será comunicado diretamente aos vencedores pela FNLIJ e divulgado entre os dias 10 e
17 de outubro de 2016.

Premiação
- Os vencedores de cada categoria receberão um acervo de livros para crianças e jovens, doado pela FNLIJ;
- A entrega dos prêmios será feita em novembro em data e local a serem confirmados;
- Os textos selecionados serão publicados no jornal Notícias da FNLIJ.

☞ www.fnlij.org.br
☞ www.salaofnlij.org.br
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