
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
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REGULAMENTO DO 

CONCURSO “ UM OLHAR SOBRE SEBERI - 60 ANOS”

Capítulo I – DOS OBJETIVOS:

Art.1º. Exercitar a cidadania com atividades que estimulem o corpo docente, discente e

comunidade em geral ao conhecimento e reflexão sobre o lugar onde moramos.

Art.2º.  Preservar a memória do nosso município para valorizar a nossa origem e o

lugar que escolhemos viver.

Art.3º. Proporcionar a valorização e o respeito pelo município reconhecendo-se como

membro desse contexto na construção da história.

Art.4º. Resgatar a herança e os valores culturais e históricos.

Art.5º. Estimular a criatividade e a interação entre as pessoas.

Art.6º. Compartilhar experiências e usufruir das produções artísticas e culturais.

          Capítulo II - DAS MODALIDADES 

Art.7º. Educação Infantil: Tema: “Como meus olhinhos veem o meu município”.

§ 1º. (crianças entre 2 anos a 3 e 11meses)- Desenho temático em cartaz um por

turma.

         §2º. (crianças de 4 anos a 5 anos e 11meses) -Desenho temático em cartaz um por

turma.        

Art.8º. Educação Especial –  Tema: “Como meus olhos veem o meu município”.

Desenho livre.

 Art.9º.  Estudantes  do  1º  ao  3º  ano   -  Tema:  A natureza  do  meu município.

Desenho livre com uma frase.                        

Art.10º. Estudantes do 4º ao 6º ano – Tema: “Seberi 60 anos”. - Poema rimado com

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

Art. 11º. Estudantes do 7º ao 9º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino

Médio- Tema: “Como vejo minha cidade”. - Fotografia tirada do celular com legenda.
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Art. 12º. Estudantes do ensino médio (2ºano ao 3ºano) – Tema: “O lugar onde vivo”

– Produção de uma dissertação 

Art. 13º. Comunidade em geral: - Tema: Faço parte desta história- Seberi 60 anos.

Texto narrativo ou poema. 

   Parágrafo  Único:  Os  candidatos  citados  no  Art.  13º deverão  apresentar  seus

trabalhos, no limite de 1 (um) por munícipe, no dia 17 de maio de 2019 das 8h  às 17h  junto

a SMECD, localizada junto a Prefeitura Municipal.

 Capítulo III - APRESENTAÇÕES DOS TRABALHOS

Art. 14º.  Desenho temático em cartaz 

   a) Na modalidade creche (crianças entre 2 anos a 3 anos e 11meses)-apresentação do

trabalho  em cartaz,  em  cartolina  branca(66cmx50cm),  na  posição  horizontal,  constando

identificação(digitada letra Arial- 20) da turma, da professora e da escola no canto inferior

esquerdo com dimensões (14cmx 7cm), envelopado em papel pardo, sendo um cartaz por

turma de cada escola.

 b) Na modalidade Pré  (crianças entre 4 anos a 5 anos e 11meses)- apresentação do

trabalho em cartaz,  em cartolina branca (66cmx50cm),  na posição horizontal,  constando

identificação(digitada letra Arial- 20) da turma, da professora e da escola no canto inferior

esquerdo com dimensões (14cmx 7cm), envelopado em papel pardo, sendo um cartaz para

o Pré A e um cartaz para o Pré B  por  escola.

                  

Art. 15º Desenho livre – Educação Especial.

        a) Apresentação do trabalho em folha oficio A4 na posição horizontal entregue em

envelope  pardo  (lacrado)  tamanho  A4  constando  na  parte  externa  do  envelope  pardo

( digitado ) o nome da escola, nome do aluno e professora. 

        b) Deve ser encaminhado até 3 (três) trabalhos.
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        Art. 16º - Desenho livre com uma frase.  

        a) O desenho deverá ser em folha oficio A4 na posição horizontal. 

          b) Apresentação em envelope pardo (lacrado) constando na parte externa (digitado) o

nome da escola, nome do aluno, turma e professora.

c) Deve ser encaminhado 1 (um) por escola..                    

Art.17º Poema rimado com 03 a 05 estrofes de 04 versos (quadra ou quarteto)

a) O Poema deverá ser redigido a próprio punho (letra legível) pelo aluno em folha

pautada.

         b) Apresentação em envelope pardo (lacrado) constando na parte externa (digitado) o

nome da escola, nome do aluno, turma e professora. 

c) Deve ser encaminhado 1(um) por escola.         

     Art. 18º- Fotografia tirada do celular com legenda.

         a) A fotografia deverá ser tirada de celular na posição horizontal.

b) Deverá ser impressa em papel fotográfico de dimensões de 20cmx30cm com frase

conceito.

         c) Apresentação em envelope pardo (lacrado) constando na parte externa (digitado) o

nome da escola, nome do aluno, turma e professora. 

        d) Deve ser encaminhado 1(um) por escola.                    

      Art. 19º - Produção de uma dissertação

a) A dissertação deverá ser redigida a próprio punho pelo aluno em folha pautada (letra

legível).

b) A dissertação deverá ter no mínimo vinte (20) e no máximo trinta (30) linhas. As

dissertações que não obedecerem aos limites mínimo ou máximo serão desclassificadas.

c) Apresentação em envelope pardo constando na parte externa (digitado) o nome da

escola, nome do aluno, turma e professora.
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Art. 20º. Texto narrativo ou poema 

a) Texto narrativo deverá ser redigido a próprio punho (letra legível) em folha pautada e

uma via digitada na fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5 e no máximo de 2 (duas)

laudas .

b) Poema rimado com 06 a 10 estrofes de 04 ou 6 versos deverá ser redigido a próprio

punho (letra  legível)  em folha  pautada e   uma via  digitada na fonte  Arial,  tamanho 12,

espaçamento 1,5.

c) Apresentação em envelope pardo (lacrado) constando na parte externa (digitado)

identificação como: nome, endereço, telefone.

d) Um trabalho por munícipe que optara por texto narrativo ou poema.

e) Ser inédito e original.

f) Os trabalhos deverão ser entregues dia 17 de maio de 2019, das 8h às 17h, junto à

banca de recebimento na SMECD, localizada junto na prefeitura. 

        Capítulo IV- TRABALHOS CLASSIFICADOS ( nas escolas)

         Art. 21º.  Será classificado um desenho, uma foto, um poema ou um texto de cada

categoria em cada escola.

 § 1º.  São pré-requisitos do trabalho concorrentes nos Art. 7º ao Art.12º.

a) Estar regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino da rede pública

municipal e estadual do município.

b) Os professores deverão trabalhar o tema com os alunos, incentivando seu debate no

ambiente  escolar  e  extraclasse,  bem  como  organizar  e  supervisionar  a  confecção  dos

trabalhos, que deverão ser realizados em sala de aula.

c) Ser inédito e original.
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§ 2º. Cada escola designará uma comissão para escolha de um trabalho em cada

modalidade com exceção a modalidade descrita no Art.13º no presente no regulamento.

§ 3º.  Os trabalhos selecionados nas escolas devem ser encaminhados à banca de

recebimento na SMECD  no dia 22 maio de 2019 das 8h às 17h.

Capítulo IV – DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

 Art.22º. Será designada uma comissão julgadora, pela SMECD, formada por 5 (cinco)

munícipes   seberienses,  que  analisará  as  obras  classificadas  de  cada  modalidade,

premiando a mais votada.

§  1º.  A  comissão  levará  em  conta  o  tema  proposto,  a  criatividade,  a  clareza  no

desenvolvimento das ideias e a correção ortográfica e gramatical do texto.

§2º.  A  comissão  julgadora  deverá  eleger,  dentre  os  trabalhos  desenvolvidos  pelos

alunos e pela comunidade, o melhor de cada modalidade. 

Capítulo V - DA PREMIAÇÃO

Art.23º. A premiação será em dinheiro, nos seguintes moldes:

§1º.  Educação Infantil 1ª etapa R$ 100,00( para turma)

§2º.  Educação Infantil 2º etapa R$ 100,00( para turma)

§ 3º. Educação Especial R$ 100,00 para o aluno.

§4º.  Estudantes do 1ºano ao 3º  ano do Ensino Fundamental R$ 100,00 para o

aluno.

§5º. Estudantes do 4ºano ao 6º ano do Ensino Fundamental  R$ 150,00 para o

aluno.

§ 6º. Estudantes do 7º ano ao 9º ano e 1º ano de Ensino Médio- R$ 200,00 para o

aluno.
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§7º. Estudantes do 2º e 3º ano do Ensino Médio - R$ 250,00 para o aluno.

§8º. Comunidade em geral  R$ 500,00 para o munícipe.

Paragrafo Único- A participação no concurso importa em autorização do autor ou do

seu responsável para utilização, a título universal, definitivo e gratuito, ao público em geral,

todo  e  qualquer  tipo  de  comunicação,  divulgação,  veiculação  e,  enfim,  publicidade  e

promoção  relativamente  ao  seu  nome,  imagem  e  voz,  em  qualquer  meio,  incluindo

eletrônicos e na internet, desde que vinculado ao concurso.

       Capítulo VI- DA DIVULGAÇÃO E ENTREGA DOS PRÊMIOS 

        Art.24º. A divulgação será no dia 30 de maio, às 08h e 30 min. no Largo Amazonas

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

redes sociais. 

      Art.25º. A entrega dos prêmios ocorrerá até o dia 01 de junho de 2019, às 20h, em

cerimônia a ser realizada durante a festa dos 60º aniversário do município.

     Art. 26º. Os Casos omissos serão resolvidos pela comissão julgadora.


