PPREFEITURA DE MAMANGUAPE – PB
SECRETARIA DE CULTURA
PRAÇA ANTHENOR NAVARRO, S/N
RAVILHOSA
I CONCURSO CULTURAL LITERÁRIO: “Prêmios de Redação, Poesia e Cordel.”
Regulamento:
1° Sobre:
A Prefeitura Municipal de Mamanguape, através da Secretaria de Cultura estará com inscrições
abertas para a primeira Edição do Concurso Cultural Literário "Prêmio de redação, poema e cordel."
2° Objetivos do Concurso:
- Criar/consolidar hábitos de leitura e escrita;
- Estimular o espírito de iniciativa;
- Promover a escrita criativa;
- Divulgar produções da população escolar;
- Valorizar a expressão literária.
3° Quem pode participar:
O concurso literário aceita inscrições de alunos e alunas das escolas da rede pública municipal,
matriculados no ensino fundamental II e da EJA. Menores a partir de 16 anos podem participar
mediante a autorização dos pais.
Os professores da Língua Portuguesa, das escolas inscritas, irão trabalhar durante dois meses,
com suas turmas, as regras básicas de redação, poesia e cordel.
Cada participante, professor e aluno, pode se inscrever com apenas 01 produção.
I-

Prêmio BINÁ DE REDAÇÃO:

A redação deverá ser escrita em língua portuguesa, salvo expressões ou palavras de natureza
estrangeira justificadas literariamente. No mínimo 20 linhas e no máximo 30 linhas em tipo textual
dissertativo-argumentativo.
Os textos deverão conter as três partes essenciais: introdução, desenvolvimento e conclusão. As
produções devem ser originais e inéditas em meio impresso.
II-

Prêmio NÍSIA NÓBREGA DE POESIA:

O poema deverá ser escrito em língua portuguesa, atendendo a um dos tipos:
•

Poema épico (ou narrativo) está centrado em figuras míticas ou heroicas, por exemplo, as
fábulas;

•

Poemas dramáticos são aqueles escritos para serem encenados, por exemplo, as
tragédias;

•

Poemas líricos descrevem os sentimentos e pensamentos do poeta, por exemplo, os
sonetos.

O poema deve ser produzido em no mínimo 1 lauda e máxima de 02 páginas.
Os textos deverão versar sobre o tema proposto, ser originais e inéditos em meio impresso.
III-

Prêmio JOSÉ CARNEIRO DE CORDEL:

O cordel deverá ser escrito em quadra ou redondilha, sextilha, setilha, oitava ou oito pés, martelo
agalopado, galope à beira mar ou versos livres. Com linguagem coloquial (informal), fazendo uso
do humor, ironia ou sarcasmo e xilogravura (optativo); dentro do tema a ser trabalhado.
Os textos deverão versar sobre o tema proposto, serem originais e inéditos em meio impresso.

ATENÇÃO: O gênero textual desenvolvido deve OBRIGATORIAMENTE ser identificado no campo
“Gênero Textual” que está presente na folha de produção textual. A produção textual deverá
respeitar as estruturas condizentes ao gênero escolhido e não poderá fugir ao tema.
O tema do Concurso é:
A REALIDADE DO TRABALHO INFANTIL NO BRASIL*
4° O que é oferecido – PREMIAÇÃO:
- Aos discentes (ALUNOS):
Os primeiros colocados de cada Prêmio receberão 01 tablet e certificado de participação.
Os segundos colocados de cada Prêmio irão receber 01 kit de material escolar e certificado de
participação.
E os terceiros colocados receberão 01 livro de escritor conterrâneo e certificado de participação.
Será concedido certificado de participação a todos os alunos inscritos.
Para os três primeiros colocados de cada Prêmio será concedido ainda um passeio ao Espaço
Cultural.
As três obras selecionadas dentro de cada categoria, como vencedoras do Concurso, serão
premiadas em uma cerimônia no Centro Cultural Fênix, a ser realizada no dia 23 de setembro de
2022.

- Aos docentes (PROFESSORES):
Os professores orientadores dos primeiros colocados de cada Prêmio receberão 01 Kindle e
certificado de participação.
Os professores orientadores dos segundos colocados de cada Prêmio irão receber 01 kit de livros
de autores paraibanos e certificado de participação.
E os professores orientadores dos terceiros colocados receberão 01 Kit de material de estudo e
certificado de participação.

Para os professores orientadores dos três primeiros colocados de cada Prêmio será concedido
ainda um passeio ao Espaço Cultural.
Será concedido certificado a todos os professores participantes.
As três produções selecionadas, dentro de cada categoria, como vencedoras do Concurso, serão
premiadas em uma cerimônia no Centro Cultural Fênix, a ser realizada no dia 23 de setembro de
2022.

5° Da Comissão Julgadora:
Será indicada pela secretaria de Educação e composta por professores da Língua Portuguesa, da
rede pública municipal.
Os componentes da comissão Julgadora (Professores), não podem participar do prêmio, como
orientador nem ter vínculos com a unidade escolar inscrita ou alunos participantes.
A comissão avaliará cada proposta inscrita, de acordo com cada Prêmio do I Concurso Cultural
Literário. Os critérios de avaliação serão os seguintes:
A) Originalidade, criatividade e inovação (20 pontos),
B) Coerência e coesão textual com o tema (10 pontos).
C) Correção linguística (10 pontos).
D) Obediência às características do gênero textual em questão (10 pontos).
TOTAL: 50 PONTOS.
OBSERVAÇÃO:
1- Serão classificados os trabalhos que atingirem uma pontuação média de 30 pontos, e os
três primeiros colocados de cada categoria serão premiados.
2- Os componentes da Comissão Julgadora (Professores), não podem participar do prêmio,
enquanto orientador nem ter vínculos com a unidade escolar inscrita ou alunos participantes.
3- As produções literárias devem ser entregues até o dia 31/08, devidamente identificadas pela
unidade escolar, pela aluna(o) inscrito e pelo professor(a) orientador(a).
4- As produções literárias serão avaliadas pela Comissão julgadora entre os dias 12 e 15 de
setembro.

DISPOSIÇÕES FINAIS:
O Resultado será publicado nas páginas socias da Prefeitura Municipal de Mamanguape e os
nomes dos vencedores no dia 16/09/2022 e será enviado um E-mail para os vencedores sobre sua
posição no Prêmio.
O I Concurso Cultural literário “Prêmio de redação, poema e cordel” é uma realização da Secretaria
de Cultural em parceria com a Secretaria de Educação de Mamanguape-PB.
INSCRIÇÕES DE 11/07/2022 ATÉ: 22/07/2022
PRAZO FINAL PARA ENTREGA DAS PRODUÇÕES: 31/08/2022
AVALIAÇÃO PELA COMISSÃO JULGADORA: 12 À 15/09
RESULTADO FINAL DIA: 16/09/2022
CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DIA: 23/09/2022
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