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CONCURSO “UM OLHAR SOBRE SEBERI  - 60 ANOS”

1. JUSTIFICATIVA:

               Considerando que:

-  Seberi,  neste  ano,  completa  60  anos  de  emancipação  politica

administrativa. Com isso, vê-se a importância de resgatar historicamente a memória,

a  cultura  e  os  costumes,  pois,  “quem  não  conhece  o  passado,  não  entende  o

presente e não compreenderá o futuro”;

-É através do conhecimento histórico que resgatamos e preservamos a

tradição daqueles que contribuíram para que chegássemos ao ponto em que nos

encontramos hoje;

-É importante desenvolver nos munícipes o interesse em demonstrar o

apreço pelo nosso município em toda a sua diversidade, ao mesmo tempo, que é

uma oportunidade para compreender a nossa identidade.

Justificamos o presente projeto.

2. OBJETIVOS:

a) Exercitar a cidadania com atividades que estimulem o corpo docente,

discente e comunidade em geral ao conhecimento e reflexão sobre o lugar onde

moramos;

b) Preservar a memória de nosso município para valorizar a nossa origem

e o lugar em que vivemos;

c) Proporcionar a valorização e o respeito pelo município reconhecendo-

se como membro desse contexto na construção da história;

d) Resgatar a herança e os valores culturais e históricos;

e) Estimular a criatividade e a interação entre as pessoas;

f) Compartilhar  experiências  e  usufruir  das  produções  artísticas  e

culturais.
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3. DESENVOLVIMENTO:
Os alunos individualmente ou em grupo serão orientados pelos professores

através de aulas expositivas, leituras, entrevistas, confecção de cartazes, pesquisas

e estudo para conhecerem melhor a história do município de Seberi, que no dia 4 de

junho de 2019, completará 60 anos de emancipação. Será proposto aos alunos e à

comunidade  em  geral,  um  concurso  com  diversas  categorias  para  que  criem

desenhos, poemas, narração, dissertação e fotografia alusivo aos 60 anos.

4. MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO:

a) Educação  Infantil:  Tema:  “Como  meus  olhinhos  veem  o  meu

município”.

      1ª  etapa  –  modalidade  creche  (crianças  entre  2  anos  a  3  anos  e

11meses)- Desenho temático em cartaz, um por turma.

           2ª etapa- modalidade Pré A e B (crianças de 4 anos a 5 anos e 11meses).

Desenho temático em cartaz, um por turma.                 

           b)  Educação  Especial:  Tema:  “Como  meus  olhos  veem o  meu

município”. Desenho livre.

           c) Estudantes do 1º ao 3º ano: Tema: “A natureza do meu município”.

Desenho livre com uma frase.                        

     d) Estudantes do 4º ao 6º ano – Tema: “Seberi 60 anos” Poema rimado

com 03 a 05 estrofes de 04 versos (quadra ou quarteto).

           e) Estudantes do 7º ao 9º ano  do Ensino Fundamental e 1º ano do

Ensino Médio- Tema:  “Como vejo meu município”. Fotografia tirada do celular

com legenda.

      f) Estudantes do Ensino Médio (2º ao 3ºano) – Tema: “O lugar onde vivo”

Produção de uma dissertação.

   g) Comunidade em geral: - Tema: Faço parte desta história- “Seberi 60 
anos”. Texto narrativo ou poema.
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Será classificado um desenho, poema, texto ou fotografia de cada categoria

em  cada  educandário,  posteriormente  encaminhados  à  comissão  avaliadora  da

escola. Após a seleção a escola faz a entrega para a banca de recebimento da

SMECD que encaminhará à comissão de avaliação.

A comunidade em geral faz a entrega à banca de recebimento da SMECD

que encaminhará à comissão de avaliação.

            5. A PREMIAÇÃO (será em dinheiro):

Educação. Infantil 1ª e 2º etapas R$ 100,00 para cada turma; 

Educação Especial R$ 100,00 por aluno;

Estudantes do 1ºano ao 3º ano R$ 100,00 por aluno; 

Estudantes do 4ºano ao 6º ano R$ 150,00 por aluno; 

Estudantes do 7º ao 9º ano do EF e 1º ano do EM- R$ 200,00por aluno; 

Estudantes do ensino médio (2º e 3º ano) R$ 250,00 por aluno;

Comunidade em geral R$ 500,00 por pessoa.

           A divulgação será no dia 30 de maio, às 08h30min no Largo Amazonas

Cândido Mayer no momento cívico realizado pelas escolas e, meios de comunicação

e redes sociais. 

 A premiação será entregue no dia 01 de junho de 2019, às 20h, na Festa do

Munícipio  em  comemoração  ao 60º  Aniversário  de  Emancipação  Político-

Administrativa de Seberi. 

           6. AVALIAÇÃO

Será  considerado  satisfatório,  se  houver  envolvimento  e  participação  dos

alunos, professores e comunidade em geral, resgatando a história do município e

despertando para a cidadania.


