
 

ANEXO I: 
 

Notas de orientação para a Convocatória "Atelier Poético: residências 
(virtuais) em movimento" para a proposta de oficina e interação virtual. 

 
 

Proposta de interação virtual com contactos ligados à criação poética no país da 
residência. 

 

Resuma que tipo de contactos (por exemplo: poetas, coletivos artísticos, 
espaços culturais, livrarias, editoras...) do país em residência planeia contactar 
durante a sua residência virtual. Pode incluir uma proposta de pessoas e 
entidades que já fazem parte da sua rede de contactos ou com as quais gostaria 
de estabelecer relação durante este projeto. 

 
Projeto de oficina virtual de cocriação poética em torno do tema da convocatória 
destinado a estudantes do ensino secundário ou universitário. 

 

Por favor, descreva, num pequeno texto (6.000 carateres com espaços), em que 
consistirá a sua oficina de cocriação com estudantes. Para facilitar a descrição, poderá 
responder às seguintes perguntas: 

 

1. Que tipo de proposta de criação vai apresentar aos estudantes? 
Algumas preguntas inspiradoras: Em torno do tema da convocatória (o valor da 
palavra, linguagem e comunicação no mundo contemporâneo), o que se espera 
que os alunos criem: texto, áudio lírico, poesia visual, palavra falada, slam, 
intervenção no espaço público...? Em que formato ou suporte trabalharão? O 
resultado será um conjunto de criações individuais ou uma criação coletiva? 

 

2. Como funcionará a dinâmica virtual? 

Algumas preguntas inspiradoras: Haverá sessões de grupo coletivas ou 
também trabalhará em pequenos grupos? Espera-se que haja interações entre 
os participantes além das sessões online? Que tipo de recursos apoiarão o 
desenvolvimento da oficina? 

 

3. Que dinâmica espera criar para que as duas línguas em contacto (português 
e espanhol) possam enriquecer-se mutuamente no processo criativo com os 
estudantes? 

 

4. Outras características da oficina que propõe. 

 
 
 

*Para qualquer consulta relacionada com a Convocatória contatar em linguas@oei.int 
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