Proposta do CONCURSO POEMAS PARA SEMEAR
REGULAMENTO
Concurso Literário POEMAS PARA SEMEAR
37ª FEIRA DO LIVRO 2019
I – INSCRIÇÕES
A inscrição é permitida para alunos frederiquenses de Anos Iniciais, Anos
Finais, Ensino Médio, NEJA e EJA matriculados nas Escolas Estaduais,
Federal, Municipais e Particulares do Município de Frederico Westphalen-RS.
A inscrição também é permitida para professores das referidas Escolas.
A inscrição é gratuita e poderá ser realizada na escola, mediante ficha de
inscrição (anexa), juntamente com a autorização, no período de 06 a 16 de
agosto de 2019.O tema é livre e cada autor poderá enviar somente um poema,
que deverá ser inédito, sendo feita escolha prévia na escola, por categoria:04
poemas Anos Iniciais, 04 poemas Anos Finais, 04 poemas de Ensino Médio, 04
poemas EJA,04 Poemas NEJA, 04 Poema Professor.
As escolas deverão entregar as produções impreterivelmente até 30 de agosto,
na Secretaria Municipal da Educação e Cultura de Frederico Westphalen, já
revisado, em formato de documentoWord, com fonte Arial ou Times New
Roman, tamanho 12, e não deve exceder o limite de 01 (uma) lauda no
tamanho A4. No mesmo arquivo, após o poema, é obrigatório a inclusão do
nome completo do autor e seu nome artístico (caso exista).
Caberá à escola organizar a Comissão Julgadora e proceder a escolha dos
poemas a serem enviados à Comissão Julgadora Final da Secretaria Municipal
de Educação e Cultura que fará a escolha de 01 poema por escola e categoria,
para posterior publicação no livro.
II – PREMIAÇÃO
Os poemas selecionados serão publicados no livro “POEMAS PARA SEMEAR”
que será editado pela Secretaria Municipal da Educação e Cultura e, por
ocasião da Feira do Livro, serão lançados oficialmente e efetuada Sessão de
Autógrafos.Além da publicação, acima citada, será efetuada premiação
específica detrês Poemas Destaque, que receberão a seguinte premiação:
1º colocado: Medalha Prêmio POEMAS PARA SEMEAR; e a gratuidade nos
02 (exemplares) do livro “Prêmio POEMAS PARA SEMEAR”.

2º colocado: Medalha Prêmio POEMAS PARA SEMEAR; e a gratuidade nos
02 (exemplares) do livro “Prêmio POEMAS PARA SEMEAR”.
3º colocado: Medalha Prêmio POEMAS PARA SEMEAR; e a gratuidade nos
02 (exemplares) do livro “Prêmio POEMAS PARA SEMEAR”.
Os resultados serão divulgados até o dia 10 de setembro de 2019, endereçado
às escolas vencedoras, via ofício.Os autores selecionados para o livro serão
informados pela escola.
III – COMISSÃO JULGADORA
Os textos inscritos serão avaliados por profissionais de expressão no cenário
literário e/ou por especialistas em literatura. A comissão é soberana e não
caberá recurso de suas decisões.
IV – PUBLICAÇÃO
Os três primeiros colocados de cada categoria, terão suas obras publicadas.
V – DISPOSIÇÕES GERAIS
As inscrições implicam em plena concordância com os termos deste
regulamento. Caberá às escolas a pré-seleção, enviando 04 poemas de cada
Categoria, de acordo com a realidade da escola. Serão selecionados pelas
escolas: 04 POEMAS de ANOS INICIAIS, 04 POEMAS DE ANOS FINAIS E 04
POEMAS DE ENSINO MÉDIO, 04 POEMAS DE EJA, 04 Poemas NEJA, 04
POEMAS DE PROFESSORES.
Os mesmos deverão ser encaminhados à Secretaria Municipal da Educação e
Cultura em ficha de inscrição própria para tal fim, juntamente com a
autorização anexa.

ANEXO:
CONCURSO POEMAS PARA SEMEAR

FICHA DE INSCRIÇÃO

CATEGORIA:

( ) Anos Iniciais

( ) Ensino Médio

( ) NEJA

( ) Anos Finais

( ) EJA

( ) Professor.

Informações pessoais:
Nome do
autor
Nome
artístico
Data de
nasc.:

____/____/____

RG:

CPF:
Telefone:

E-mail:
Escola que
em que
estuda/atua:
Título da
obra:

Ao enviar a ficha de inscrição, o autor atesta que leu o regulamento do concurso e aceita as condições por ele
expressas.

Local e data: ___________________________________________________________

_________________________________
Assinatura do autor

_________________________________
Assinatura do responsável

