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Cuba, quero conhecer-te melhor
Concurso
Tem como 1º prémio, para o nível etário 14 aos 18, uma viagem e estadia em Cuba, em Maio, num encontro de jovens
criadores.
Convocado pela Embaixada de Cuba em Portugal e anunciado no Jornal da FENPROF nº 226, Junho de 2008, este concurso
alarga o prazo de entrega dos trabalhos até 22 de Dezembro, dando assim possibilidades de mais tempo de pesquisas,
designadamente para os trabalhos de texto e investigação do tema escolhido. Os resultados serão conhecidos em Janeiro de
2009.
Relembro que este concurso é dirigido a crianças e jovens contemplando os seguintes níveis etários:
Dos 5 aos 9 anos
Dos 10 aos 13 anos
Dos 14 aos 18 anos
Cada concorrente deverá participar numa das seguintes temáticas:
Triunfo da Revolução Cubana ? 1 de Janeiro de 1959
Ernesto Che Guevara (Guerrilheiro Heróico)
Os 5 heróis (jovens lutadores anti-terroristas, prisioneiros nos EUA hoje)
José Marti (Herói, ideólogo e poeta de Cuba)
10 de Outubro, início da 1ª guerra de independência de Cuba.
Sugerimos, de novo, os seguintes sítios para obter informação:
- José Marti www.marti.cubasi.cu
- História de Cuba www.cubagob.cu/historia
- Los 5 Héroes www.granma.cubaweb.cu/miami
- Che Guevara http://www.cheguevara.cubasi.cu/
Com Cuba no coração estimule e ajude nestas pesquisas e realizações os alunos, filhos e amigos dos seus filhos a conhecerem
melhor, através de alguns personagens heróicos, como se forja a dignidade deste Povo, desde as lutas pela independência no
século XIX até à actualidade.
A História de Cuba pode ser abordada criativamente nos âmbitos de expressão plástica, conto, poema, trabalho escrito de
investigação, etc. Os textos, em português, devem apresentar-se em formato A4, tipo de letra Times New Roman, 12 a 1,5 espaço
e entregues ou enviados para a Embaixada de Cuba em envelopes com três cópias. A investigação histórica deve ter entre 8 a 12
páginas. As obras de expressão plástica podem apresentar técnicas diferenciadas, mas não devem ultrapassar o tamanho A3.
Para além da viagem e estadia em Cuba para um primeiro prémio haverá outros prémios, certificados de participação e sessão de
convívio na Embaixada de Cuba. Esteja disponível para colaborar no concurso: Cuba, quero conhecer-te melhor.
Sobre o concurso em geral procure informações em:
- http://emba.cubaminrex.cu/portugal
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