Regulamento
8º Concurso Municipal de Gêneros Textuais
1-Tema: “Emoções x atualidade: os sentimentos por meio das diferentes linguagens”
2-Objetivos: - O concurso tem como finalidade estimular o hábito da leitura e da escrita nos alunos da rede municipal,
estadual e particular de ensino de São Marcos, dando destaque às emoções, um tema tão importante no cenário de
pandemia, que tem interferido nas rotinas de todos os âmbitos da vida, o que acabou afetando consideravelmente
a estrutura emocional de muitas pessoas.
3-Clientela: O referido concurso destina-se a alunos do município de São Marcos das redes municipal, estadual e
particular de ensino, professores, estudantes e comunidade local em geral.

6- Processos de seleção dos trabalhos e composição da comissão julgadora:
A seleção dos trabalhos será feita em duas etapas:
Categorias 1 a 6
a)
b)

c)

4-Categorias:
Categoria 1: Desenho - 1º e 2º anos
Categoria 2: Fábula – 3º e 4º anos
Categoria 3: História em Quadrinhos - 5º e 6º anos
Categoria 4: Poesia - 7º, 8º anos e EJA (Ensino Fundamental)
Categoria 5: Crônica - 9º ano e EJA (Ensino Médio) e Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano)
Categoria 6: Artigo de opinião – professores e estudantes universitários
Categoria 7: Fotografia - comunidade local em geral

7- Período de divulgação: de 18 de maio a 16 de julho de 2021.
8- Entrega dos trabalhos:
a)

Das categorias 1, 2, 3, 4 e 5: Os trabalhos deverão ser entregues por um representante de cada escola na
Secretaria Municipal de Educação, situada na Prefeitura Municipal (Av. Venâncio Aires, nº 720).

b)

Da categoria 6: O artigo de opinião deverá ser entregue pelo próprio autor ou um representante na
Secretaria Municipal de Educação até as 17:00h do dia 16 de julho de 2021.

c)

Da categoria 7: A fotografia deverá ser entregue diretamente na Secretaria Municipal de Cultura,
Desporto e Turismo, situada na Prefeitura Municipal (Av. Venâncio Aires, nº 720) até as 17:00h do dia 16
de julho de 2021.

5- Critérios para entrega dos trabalhos
a)

b)

c)

d)

Da categoria 1: Os trabalhos deverão ser entregues em folha de desenho, formato A4, dentro de um
envelope lacrado contendo por fora a categoria e o nome fantasia do concorrente. Dentro deste
envelope, além do trabalho, deverá ter outro envelope menor contendo o nome da escola, a categoria, o
nome fantasia e o nome original do concorrente.
Das categorias 2, 4, 5, 6: Os trabalhos deverão ser entregues, em folha de ofício, digitados, dentro de um
envelope lacrado, contendo a categoria e o nome fantasia do concorrente por fora. Dentro do envelope,
além do trabalho, deverá ter outro envelope menor contendo o nome da escola, a categoria, o nome
fantasia e o nome original do concorrente. Os trabalhos deverão ter no mínimo 20 linhas e no máximo 30
linhas, em fonte Times New Roman, tamanho 12, com espaçamento simples.
Da categoria 3: O trabalho deverá ser entregue em folha de desenho, formato A4, escrito e desenhado
pelo participante, dentro de um envelope lacrado contendo por fora a categoria e o nome fantasia do
concorrente. Dentro deste envelope, além do trabalho, deverá ter outro envelope menor contendo o
nome da escola, a categoria, o nome fantasia e o nome original do concorrente. As tiras de histórias em
quadrinhos deverão ter entre três e oito quadros.
Da categoria 7: A fotografia deverá ser entregue dentro de um envelope lacrado contendo: identificação
do local onde a foto foi tirada, a data e o motivo da imagem enviada. Por fora deverá constar a categoria
e o nome fantasia do concorrente. Dentro deste envelope, além da fotografia, deverá ter outro envelope
menor contendo a categoria, o nome fantasia e o nome original do concorrente, com endereço e telefone.
A fotografia deverá ter coerência temática, tamanho padrão 15x21, ser inédita e nunca publicada em
outro concurso. Cada participante poderá inscrever no máximo três fotografias. As três fotos vencedoras
ilustrarão a capa e contracapa da revista.
Todas as categorias deverão ter coerência com o tema “Emoções x atualidade: os sentimentos por meio
das diferentes linguagens”.

Primeira etapa: acontece em cada uma das escolas, a qual selecionará um trabalho por modalidade a ser
enviado diretamente para a Secretaria Municipal de Educação.
Segunda etapa: acontece em parceria com as Secretarias Municipais de Educação e Cultura, Desporto e
Turismo, através de julgamento feito por uma comissão julgadora, que selecionará o 1º, 2º e 3º lugares
de cada modalidade, considerando os seguintes critérios: apresentação, criatividade, originalidade,
coesão e coerência temática, exatidão, clareza e conclusão.
Da comissão julgadora: A comissão julgadora será formada por um (a) representante da Secretaria
Municipal de Cultura, Desporto e Turismo, um (a) representante da Secretaria Municipal de Educação,
um (a) profissional da área de comunicação no município, um (a) fotógrafo (a) e pelo Prefeito Municipal.

9- Premiação:
a)

b)

c)

A premiação dos vencedores ocorrerá no mês de outubro, em dia, local e horário a serem definidos. A
divulgação dos trabalhos poderá ser feita com recursos públicos e/ou recursos buscados junto à
comunidade e utilizando-se dos espaços gratuitos no município.
Todos os trabalhos e fotografias, premiados ou não, ficarão no acervo das Secretarias Municipais de
Educação e Cultura, Desporto e Turismo, podendo ser utilizados pelos promotores do evento em qualquer
forma, tempo ou lugar, sem obrigação de cachês, taxas ou direitos para autores, comprometendo-se a
publicar sempre o nome do autor (a) dos trabalhos.
O 1º, 2º e 3º lugar de cada categoria, será publicado em uma revista virtual, a qual será entregue como
forma de premiação e reconhecimento, além de outros prêmios como:
Categorias 1 e 2: 1º Lugar: R$ 100,00 mais 01 livro
2º Lugar: R$ 70,00 mais 01 livro
3º Lugar: R$ 50,00 mais 01 livro.
Categorias 3 e 4: 1º Lugar: R$ 200,00 mais 01 livro
2º Lugar: R$ 150,00 mais 01 livro
3º Lugar: R$ 70,00 mais 01 livro.

Categorias 5,6 e 7: 1º Lugar: R$ 300,00 mais 01 livro
2º Lugar: R$ 200,00 mais 01 livro
3º Lugar: R$ 100,00 mais 01 livro.

10-Resultado:
Os vencedores serão comunicados pela organização do concurso e serão convidados a participar da cerimônia
de premiação.
11- Considerações Finais:
Eventuais alterações neste regulamento que possam ocorrer durante a divulgação do concurso serão
comunicadas à comunidade através da imprensa local.

