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Concurso Literário 

Prêmio: “Itambé, um pedaço do nosso Brasil”. 

 

REGULAMENTO 

01 – OBJETIVOS 

O concurso de poesia da Unidade Escolar Municipal Conveniada Gilberto Viana, Itambé – 

BA, objetiva incentivar a criatividade literária e o hábito da leitura e da escrita, promover 

novos talentos, valorizar a arte da poesia, proporcionar um espaço para se externar a 

sensibilidade poética, fomentar e potencializar as competências de reflexão e de expressão 

dos sentimentos desenvolvidos pelo aluno. 

 

02 – TEMA 

“Itambé, um pedaço do nosso Brasil”. 

 

03 – COMISSÃO ORGANIZADORA 

Coordenação Pedagógica e Disciplinar da Unidade Escolar Municipal Conveniada Gilberto 

Viana. 

 

04 – COMISSÃO JULGADORA 

4.1 – Os textos inscritos serão avaliados pela comissão formada pelos professores da 

Unidade Escolar Municipal Conveniada Gilberto Viana. 

4.2 – A seleção das poesias é prerrogativa exclusiva da Comissão Julgadora do Concurso, 

cujas decisões ocorrerão em absoluto sigilo, levando-se em consideração os critérios de 

julgamento estabelecidos. 

4.3 – As decisões da Comissão Julgadora serão soberanas, irrecorríveis e irrevogáveis, não 

cabendo nenhum recurso. 
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05 – APRESENTAÇÃO 

5.1 – A poesia deverá conter as caraterísticas de Itambé como: relevo, economia, 

ecossistema, cultura, etc. 

5.2 – O aluno inscrito no concurso literário deverá enviar somente uma poesia que deverá 

ser inédita. Assim, será considerada a poesia não divulgada por quaisquer meios, seja livro, 

internet, outros meios de comunicação ou que tenha participado em outro concurso literário. 

5.3 – A poesia deverá ser enviada já revisada e em formato PDF 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 a poesia, é obrigatória a inclusão do nome completo do autor. 

5.4 – O aluno deverá, além da poesia digitada, fazer uma apresentação através de um vídeo 

utilizando-se dos mais variados recursos tecnológicos, o qual deverá ser recitado em algum 

local de Itambé tendo duração máxima de 02 (dois) minutos. 

5.5 – Ainda que a poesia digitada em uma lauda fique extensa, o aluno só poderá se utilizar 

até no máximo 02(dois) minutos para a apresentação do vídeo. Portanto, não há 

necessidade de a poesia ser declamada por completo, podendo serem recitados somente 

alguns trechos. 

5.6 – O vídeo apresentado será avaliado no quesito criatividade seguindo os critérios 

estabelecidos pela Comissão Julgadora. 

5.7 - A poesia e o vídeo deverão ser enviados, impreterivelmente, até o dia 18 de setembro 

para o e-mail correspondente à turma em que o aluno está matriculado conforme os 

seguintes endereços: 

TURMA 6° ANO A – uemcgilbertoviana6anoa@gmail.com 

TURMA 6° ANO B – uemcgilbertoviana6anob@gmail.com 

TURMA 7° ANO A – uemcgilbertoviana7anoa@gmail.com 

TURMA 7° ANO B – uemcgilbertoviana7anob@gmail.com 

TURMA 8° ANO – uemcgilbertoviana8anounico@gmail.com 

TURMA 9° ANO – uemcgilbertoviana9anounico@gmail.com 

 

5.8 – A poesia e o vídeo deverão ser encaminhados no mesmo arquivo contendo o nome do 

aluno, série, turma e o nome do assunto que está sendo tratado conforme o modelo: 

mailto:uemcgilbertoviana6anoa@gmail.com
mailto:uemcgilbertoviana6anob@gmail.com
mailto:uemcgilbertoviana7anoa@gmail.com
mailto:uemcgilbertoviana7anob@gmail.com
mailto:uemcgilbertoviana8anounico@gmail.com
mailto:uemcgilbertoviana9anounico@gmail.com
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Exemplo: artursilva6anoApoesia 

 

06 – INSCRIÇÕES 

6.1 – A inscrição é permitida para todos os alunos da Unidade Escolar Conveniada Gilberto 

Viana. É vetada a participação de outros alunos que não estejam matriculados na referida 

unidade escolar. 

6.2 – A inscrição é gratuita e deverá ser realizada no período de 31 de agosto de 2020 a 04 

de setembro de 2020 através do formulário disponível em: 

www.itambe.ba.gov.br/texto/concurso_literario 

6.3 – Ao realizar a inscrição, o responsável pelo aluno deverá imprimir e assinar o formulário 

(modelo em anexo) autorizando a participação do mesmo e a possível publicação da poesia 

e do vídeo. A autorização após assinada deverá ser digitalizada e enviada juntamente com o 

formulário de inscrição para o e-mail correspondente ao que o aluno está matriculado 

conforme os seguintes endereços: 

TURMA 6° ANO A – uemcgilbertoviana6anoa@gmail.com 

TURMA 6° ANO B – uemcgilbertoviana6anob@gmail.com 

TURMA 7° ANO A – uemcgilbertoviana7anoa@gmail.com 

TURMA 7° ANO B – uemcgilbertoviana7anob@gmail.com 

TURMA 8° ANO – uemcgilbertoviana8anounico@gmail.com 

TURMA 9° ANO – uemcgilbertoviana9anounico@gmail.com 

6.4 – O formulário de inscrição deverá ser encaminhado contendo o nome do aluno, série, 

turma e o nome do assunto que está sendo tratado conforme o modelo: 

Exemplo: artursilva6anoAinscricao 

6.5 – O referido Concurso literário faz parte do cronograma de atividades a serem realizadas 

no período de pandemia. Portanto, é obrigatória a participação de todos os alunos seguindo 

as orientações do Regimento Interno da escola. 

 

07 – PREMIAÇÃO 

mailto:uemcgilbertoviana6anoa@gmail.com
mailto:uemcgilbertoviana6anob@gmail.com
mailto:uemcgilbertoviana7anoa@gmail.com
mailto:uemcgilbertoviana7anob@gmail.com
mailto:uemcgilbertoviana8anounico@gmail.com
mailto:uemcgilbertoviana9anounico@gmail.com
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7.1 – Os 05 (cinco) primeiros colocados receberão um prêmio de acordo com a seguinte 

ordem de classificação: 

1º colocado: Um Tablet. 

2º colocado: Um Tablet. 

3º colocado: Um Tablet. 

4º colocado: Um headphone. 

5º colocado: Uma caixinha de som. 

 

08 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

8.1 – Cada poesia e vídeo serão avaliados considerando-se os quesitos abaixo, os quais 

serão pontuados de 0 a 10 utilizando-se uma casa decimal nesta avaliação. 

 Recursos Poéticos. 

 Criatividade. 

 Originalidade. 

 Coerência com o tema. 

 Correção Gramatical. 

 

09 – PUBLICAÇÃO 

9.1 – Além dos cinco primeiros colocados, a Comissão Julgadora selecionará outras poesias 

para a publicação. 

9.2 – O resultado final será divulgado no dia 28 de setembro de 2020 na página: 

www.itambe.ba.gov.br. 

 

10 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 – Não serão aceitas inscrições que não cumpram as exigências contidas neste 

regulamento. 

10.2 – Não haverá chamada para regularização de documentação ou requisitos referentes à 

inscrição, a qual se estiver incompleta ou em desacordo com este regulamento, acarretará, 

obrigatória e automaticamente, na desclassificação do concorrente. 

http://www.itambe.ba.gov.br/
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10.3 – A poesia que presentar algum tipo de plágio (cópia de conteúdo sem autorização de 

seus titulares ou modelos prontos) será desclassificada. 

10.4 – Serão desclassificadas as poesias inadequadas aos objetivos, que apresentarem 

constrangimento, conteúdo racista, misógino, homofóbico, intolerância política, ideológica e 

religiosa, desrespeito aos Direitos Humanos, ao Código Penal Brasileiro e à legislação 

vigente.  

10.5 – A poesia que estiver identificada incompleta ou parcialmente completa será 

desclassificada. 

10.6 – Nenhuma poesia será devolvida, classificada ou não. 

10.7 – Em nenhuma hipótese será aceita poesia escrita de próprio punho, não importando a 

caligrafia. 

 

11 – CRONOGRAMA 

11.1 – Inscrições: 31 de Agosto a 04 de Setembro de 2020. 

11.2 – Prazo final para o envio das poesias e vídeos: 18 de Setembro de 2020. 

11.3 – Julgamento: 21 a 25 de Setembro e 2020. 

11.4 – Divulgação do resultado: 28 de Setembro de 2020. 

11.5 – Entrega dos prêmios: 30 de setembro de 2020. 

 

12 – ENTREGA DOS PRÊMIOS 

12.1 – Os alunos selecionados receberão o prêmio no auditório da Unidade Escolar 

Municipal Conveniada Gilberto Viana no dia 30 de setembro às 9 horas. 

12.2 – O aluno deverá comparecer à Unidade Escolar Municipal Conveniada Gilberto Viana 

fardado, com máscara e acompanhado somente por um único responsável, a fim de que 

seja evitado qualquer tipo de aglomeração. 

    

 


