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Aos vinte dias do mês de novembro de dois mil e treze, reuniu-se, na montanha

mais alta do planeta Sogima, o júri do Prémio de Literatura lnfantojuvenil

lnclusiva "Ogima - Todos Podem Le/', composto por Graça (Ogima) Faria,

Anabela (Ogima) Machado, Ana lsabel (Ogima) Monteiro e Francisco (Ogima)

Fernandes, a fim de apreciar as obras literárias recebidas do Arret.
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para o efeito usaram o poderoso telescópio que lhes permitiu ver além das

aparências, o que lhes possibilitou separar os trabalhos em dois grupos em

função das idades dos autores: os bem-me-quer com menos de dezasseis anos

(Cat. 1) e os bem-me-quer com dezassete ou mais anos de idade (Cat. 2).

No total foram apreciados onze trabalhos provenientes de diversos jardins,

varandas, canteiros e vasos do Arret.
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A fim de facilitar a apreciação do júri, os trabalhos já haviam sido previamente

analisados, quanto à qualidade e rigor técnico dos formatos alternativos, pelas

flores-sorriso da Divisão de Acessibilidades e Ajudas Técnicas (Braille/relevo,

SPC, Negro ampliado e Áudio) e pelas flores sorriso da EBL/PE Professor

Eleutério Gomes de Aguiar (LGP).
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Categoria 1- - três trabalhos

O jantar da ovelhinha [Sr.e D. Ovelhinha]

Vida de vidro [Sr. Vidro]

À procura de um pinheiro de Natal lGormiti]

Categoria 2 - oito trabalhos

O Aniversário da Nonô [Alícia de Sousa e Zeus]

A história de um nome [Sara Catarina]

O lobo da cauda amarela [Anagina]
Era uma vez... um ribeiro que queria voltar a sorrir [Adriana do mar]

Todos podem ler (poema) lGilliana]

A breve história de Homero Joaquim, um herói especial [Caricas]

Um eterno estrangeiro no Planeta Terra [Namasté]

Diferente mas igual [Salvador Sllva]

Os Ogíma analisaram o cumprimento dos pressupostos do concurso

nomeadamente a exigência de serem apresentados pelo menos dois formatos

alternativosl, e decidiram admitir a concurso todos os trabalhos candidatos.

Feita a análise de cada uma das candidaturas quanto à qualidade literária do

texto, ortografía e gramática, bem como quanto aos formatos alternativos

propostos e à qualidade técnica destes, deliberaram os Ogima atribuir os

seguintes prémios.

1 1 - Se selecionar o Formato "Audio" deverá apresentar um ficheiro digital (mp3).

2 - Se selecionar o Formato "Língua Gestual Portuguesa" deverá apresentar um ficheiro digital
(.wmv máximo 20 MB).
3 - Se selecionar o Formato "Símbolos Pictográficos para a Comunicação", deverá apresentar
um ficheiro digital (.pdf).
4 - Se selecionar o Formato "Negro ampliado" deverá apresentar um ficheiro digital (.doc).

ObservaçÕes: o formato deverá ser elaborado com tipo de letra igual ou superior a 14 e poderá
incluir ilustrações em cor negra simplificadas acessíveis às pessoas com baixa visão ou
dificuldades cogn itivas e apresentar alterações/simplificaçÕes do texto original.
5 - Se selecionar o Formato "Braille e/ou Relevo", este formato deverá apresentar um
documento escrito na grafia Braille da língua portuguesa com paginação no canto superior
direito de cada página.
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Categoria I

Vencedor:
O Jantar da Ovelhinha, Conto original adaptado em LGP, SPC e áudio
Autoria: Anabela Gomes da Silva (5e ano)
Agrupamento de Escolas Eugénio de Andrade - Porto
Prémios:Troféu Ogima e Vale Oferta Empresa MiguelViveiros

MenÇão Honrosa:
À Procura de um Pinheiro de Natal
Autoria: Pedro Joaquim, Artur Corte, Afonso Fernandes e Jénifer Gonçalves
(pré-escolar)

EBL/PE da Vila de São Vicente
Prémio: Placa Ogima e Livro autografado "Ogima - O viajante do Espaço no
Planeta dos BMQ"

Categoria ll

Vencedores ex-oequo:
O Aniversário da Nonô, Conto original adaptado em áudio e Negro ampliado
(ilustrado).

Autoria: Valéntina Silva Ferreira (Mestrado em Ciências Jurídico-Criminais)
llustrações: Diogo Donato Catanho Freire (Mestrado em Engenharia Civil)
Áudio:João Pedro Silva Sousa (12e ano)
Prémio: -lroféu Ogima, 2 Vales-Oferta da Empresa Sulog e Vale-Oferta Empresa
Alberto Oculista

A História de um nome, Conto original adaptado em áudio e Braille/relevo.
Autoria: lnês Margarida Mota Marques (Licenciatura em Educação Social)
Prémio: Troféu Ogima e Vale-Oferta em material didático/eletrónico

Mencão Honrosa
A breve história de Homero Joaquim, um herói especial
Autoria: Escola Básica e Secundária de Machico - Fátima Ribeiro, Hugo Alves e

Roberto Silva (9e ano CEI).

Escola Básica e Secundária de Machico
Prémio: Placa Ogima e Livro autografado "Ogima - O viajante do Espaço no
Planeta dos BMQ"
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Dando por terminada a reunião, os Ogima festejaram o sucesso desta iniciativa -
que possibilitará a edição digital de e-books a disponibilizar aos
estabelecimentos de educação e ensino e promover a inclusão de livros
inclusivos nas bibliotecas escolares - e prometeram voltar a reunir-se em 2014.
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Funchal, 22 de novembro de 2013

O Júri
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