
 

___________________________________________________________________________ 
Rua Governador Jorge Lacerda, 506 - Centro | CEP: 89940-000| CNPJ: 83.027.045/0001-87 

(49) 36420286| www.assessoriapedagogica.guaruja@gmail.com 

I CONCURSO ARTE DA POESIA/DESENHO DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ 

DO SUL  

  

  

                          REGULAMENTO  

   

 1.      DA PROMOÇÃO  

   

   1.1- O I Concurso “Arte da Poesia/Desenho - Edição 2021” é um concurso promovido 

pela Prefeitura Municipal de Guarujá do Sul, realizado através da Secretaria Municipal 

de Educação, Esporte e Cultura, com caráter cultural, destinado a todos os alunos da 

rede municipal e estadual de Ensino do município de Guarujá do Sul-Santa Catarina, 

com o tema: Guarujá 60 anos orgulho de ser Guarujaense.  

   

2.      DOS OBJETIVOS 

  

 2.1       O I Concurso de Poesia/Desenho tem como objetivo principal promover 

a cultura, incentivar o prazer da leitura e escrita e a beleza da poesia na valorização e 

produção literária e o talento dos alunos da Rede de Ensino matriculados nas Escolas do 

município, parabenizando os 60 anos de emancipação do município de Guarujá do Sul.  

  

3.      DA PARTICIPAÇÃO  

  

 3.1-     Poderão participar deste Concurso: Alunos das Redes Municipal e Estadual de 

Ensino, devidamente matriculados do 1° ano das séries iniciais ao 3° ano do ensino 

médio. 

 3.2- Cada aluno poderá participar em apenas uma das categorias abaixo relacionadas e 

com a produção de apenas um desenho ou uma poesia, conforme o caso: 

     - Categoria 1-para alunos dos 1°, 2° e 3° anos, que participarão com a produção de 

desenho; 

     - Categoria 2- para alunos dos 4°, 5° e 6° anos, que participarão com a produção de 

poesia; 

     - Categoria 3- para alunos dos 7°, 8° e 9° anos, que participarão com a produção de 

poesia; 

     - Categoria 4- para alunos do ensino médio, que participarão com a produção de 

poesia. 

 

3.2.1- Os alunos da Categoria 1 concorrem com uma representação em forma de 

desenho devido ao fato de estarem no começo do processo de ensino aprendizagem e 

por terem sofrido um longo período de suspensão das aulas presenciais em função da 

pandemia decorrente do coronavírus.  

 

 3.3-   O Município poderá utilizar, sem ônus, as poesias e os desenhos classificados 

para qualquer outro tipo de material de divulgação;    

3.4-     O preenchimento da ficha de inscrição deverá ser completo, sob pena do 

cancelamento da participação do candidato no Concurso;   

3.5-    Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Concurso  
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3.6- As poesias E os desenhos deverão ser produzidos em sala de aula, a partir das 

discussões interdisciplinares sobre o tema, com a supervisão dos professores.  

  

  

4.      INSCRIÇÕES  

 4.1- As poesias E os desenhos serão produzidos no período de 01 de junho a 06 de 

agosto de 2021; passarão por uma pré-seleção pelas professoras até o dia 13 de 

agosto; os pré-selecionados serão inscritos para a seleção final. Cada professora 

selecionará:  

   

     A -Categoria 1- 12 desenhos 

     B -Categoria 2-  16 poesias 

     C -Categoria 3-  16 poesias 

     D - Categoria 4-  16 poesias 

  

4.2- As inscrições serão gratuitas, realizadas no período de 01de junho a 20 de agosto 

de 2021, junto as secretarias das escolas, e ou com as devidas professoras de cada sala.  

4.3-Acompanhando a via da poesia/desenho, deverá ser anexada a ficha de 

inscrição, termo de uso de imagem assinada pelo responsável, termo de autorização para 

participação do menor assinada pelos pais ou representante legal.  

 4.4- A realização das inscrições no concurso implica na plena aceitação, por parte do 

candidato de todas as disposições estabelecidas.  

 

 

 

  

5.      DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

 

 5.1- As poesias E os desenhos concorrentes deverão ser inéditos.  

5.2- Exploração de recursos inerentes à poesia, tais como: criatividade, uso dos 

recursos linguísticos da poesia, tema.  

5.3- As poesias das categorias 2,3 e 4 deverão ser digitadas seguindo as normas da 

ABNT, anexadas ao texto manual. 

Parágrafo único: Não serão aceitas poesias ou desenhos que estimulem qualquer forma 

de violência.   

5.4- O desenho deverá ser inédito, (não pode ser cópia ou modelo pronto) 

individualmente produzido pelo participante sem o auxílio de terceiros. 

5.5 – Os desenhos seguirão os critérios de criatividade, originalidade e tema. 

5.6 – O desenho deverá ser feito em folha de papel sulfite, tamanho A4, fornecido pelas 

escolas. 

 

  6.    CATEGORIAS DE PREMIAÇÃO  

 

      6.1- Categoria 1- um aluno dos 1°, 2° e 3° anos; 

      6.2 -Categoria 2-  um aluno dos 4°, 5° e 6° anos; 

      6.3 -Categoria 3-  um aluno dos 7°, 8° e 9° anos; 
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      6.4 - Categoria 4-  um aluno do ensino médio. 

     

  

  7. COMISSÃO JULGADORA  

  

7.1- A comissão julgadora será composta por 05(cinco) pessoas indicadas pela 

Coordenação do Concurso.  

7.2- A decisão da comissão julgadora será soberana e irrevogável, não cabendo recurso 

de qualquer natureza.  

Parágrafo único: A comissão terá autonomia na realização da seleção e seguirão 

critérios de originalidade, criatividade, coerência e aspectos do município.  

  

8. PREMIAÇÃO   

8.1- Dentro de cada categoria será selecionado um vencedor.  

8.2- Somente o 1º lugar de cada categoria receberá premiação, cujo prêmio será um 

notebook. 

8.3- Os demais concorrentes selecionados receberão certificados de participação.   

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

9.1- A divulgação do concurso ficará a cargo da área do Departamento de Cultura de 

Guarujá do Sul – SC, em data a ser anunciada posteriormente. 

9.2- Os participantes cedem os direitos autorais sobre o trabalho apresentado no 

Concurso para utilização institucional do Departamento de Cultura de Guarujá do Sul – 

SC.  

  

COORDENAÇÃO DO I CONCURSO ARTE DA POESIA  

  

• CLAUDETE ROCKEMBACH;  

• VÂNIA GIRARDELLO; 

• ROSANE VICHETTI; 

• ARI HART; 

• SIRLEI BOHNENBERGER; 

• MARISA REINISCH; 

• VIVIANE BACKES.  

• GRACIELLE PERTEL. 
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                                                              ANEXO I  

I CONCURSO ARTE DA POESIA DO   

MUNICÍPIO DE GUARUJÁ DO SUL  

  

                                          FICHA DE INSCRIÇÃO:  

  

NOME DO ALUNO: .............................................................................  

IDADE: ..................................................................................................  

ESCOLA: ...............................................................................................  

TURMA: ...................................................................................................  

ENDEREÇO: .........................................................................................  

CATEGORIA: ......................................................................................  

TÍTULO DA POESIA: ......................................................................... 

Eu ...................................................................................................  

(pai ou responsável) autorizo meu filho (a) ..................................................................... a 

participar do I Concurso Arte da Poesia, e também autorizo a Secretaria Municipal de 

Educação, Esportes e Cultura de Guarujá do Sul a expor/utilizar  minha imagem e a 

poesia/desenho descrito acima sem quaisquer ônus e por prazo indeterminado, em 

eventos ou material de divulgação ligados ao Munícipio de Guarujá do Sul – SC.  

Declaro que li e aceito todas as condições previstas no Regulamento do I Concurso de 

Poesia.   

Data e local:...............................................................................................  

Assinatura do Responsável: ......................................................................  

  


