
   

 
 

 

  



   

 
 

 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

 

Edital 

 

Concurso “Eu Amo Acreúna”, promovido pela Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer e o Governo Municipal. 

 

Do Concurso 

Art. 1° - A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, realiza de forma 

organizada, pública e transparente um concurso abordando o Gênero textual Poema 

entres os educandos e professores das Escolas Municipais de Acreúna e Arantina, 

com interesse coletivo e prestigiar a cidade de Acreúna em seu 45º aniversário.  

 

Do Objeto 

Art.2° - O Concurso tem como objetivo incentivar a reflexão artística, valorizar a 

produção literária, visando estimular o gênero textual poema e o surgimento de novos 

autores, através da seleção das produções textuais que refletem o tema “Eu Amo 

Acreúna”. 

 

Do Tema 

Art.3° - Os trabalhos concorrentes, de todas as categorias, deverão abordar o tema 

“Eu Amo Acreúna”. 

Parágrafo único. Serão desclassificados poemas fora das normas e regulamentos, e 

erros ortográficos e gramaticais graves. 

 

Do Público-alvo 

Art.4° - Estudantes do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental I e II, 5º e 9ºano E.J.A e 

professores da rede pública municipal de Acreúna e Arantina.  

 

Das Categorias 

Art.5° - O concurso irá selecionar e premiar os melhores poemas de acordo com as 

seguintes categorias:  



   

 
 

 

Categoria A Estudantes do 5º Ano do Ensino Fundamental I, da Rede Municipal 

Categoria B Estudantes do 9º Ano do Ensino Fundamental II, da Rede 

Municipal 

Categoria C Estudantes do 5º e 9º Ano E.J.A, da Rede Municipal 

Categoria D Professores da Rede Municipal 

 

Da Inscrição 

Art.6° - As inscrições devem ser realizadas de 26 a 30 de abril de 2021, nas unidades 

escolares, onde os estudantes se encontram matriculados e o respectivos professores 

efetivados, a qual se processará da seguinte forma: 

I – Os participantes deverão pegar as fichas de inscrição, preencher e entregar dentro 

da data estabelecida, na unidade de ensino da qual faz parte. 

II – As inscrições serão permitidas para estudantes do 5º e 9º ano do Ensino 

Fundamental I e II, 5º e 9º ano E.J.A e professores da rede municipal de ensino. 

§1º Não será permitida inscrição fora da data estipulada. 

§2º As inscrições com dados incorretos ou adulterados serão invalidadas. 

 

Da Comissão Julgadora  

Art.7º - A comissão julgadora será formada por personalidades públicas do município, 

sem vínculos com as unidades escolares participantes, a serem convidadas pela 

Secretaria Municipal de Educação de Acreúna.   

 

Art.8º - A comissão julgadora elegerá, dentre os trabalhos desenvolvidos, as três 

melhores produções de cada categoria, conforme metodologia que julgar adequada, 

respeitando os critérios dispostos neste edital. 

 

Art.9º - A comissão julgadora não se responsabilizará pelo não recebimento das 

inscrições nas unidades escolares, bem como por qualquer impossibilidade de 

participação, em razão de falhas ou erros ocasionados por extravio e outros. 

 

Parágrafo único – A comissão julgadora, também, não se responsabilizará por 

trabalhos enviados danificados que impossibilita a leitura, análise ou a identificação 



   

 
 

dos participantes inscritos, bem como por qualquer outra forma que contrarie as 

disposições deste edital. 

 

Das etapas 

Art.10º - O concurso será realizado em seis etapas:  

 

Estudantes/Professores 

1ª Etapa  Inscrições - As fichas estarão disponíveis na secretaria das 

unidades escolares a partir de 26/04/2021 e terá encerramento 

no dia 30/04/2021. 

2ª Etapa Entrega -  A entrega da redação será realizada na unidade 

escolar até o dia 07 de maio de 2021. 

3ª Etapa Seleção -  Serão selecionados 03 (três) poemas de cada 

categoria, na unidade escolar, pelo professor regente da 

turma, gestor escolar e coordenador pedagógico. 

4ª Etapa Envio - O envio do material selecionado deverá ser realizado 

no dia 10/05/2021 até as 9h da manhã, em envelope timbrado 

e lacrado, contendo fichas de inscrições e produções, 

separado por categoria,  com assinatura dos responsáveis 

pelo envio e pelo recebimento do mesmo. 

5ª Etapa  Classificação - Seleção dos melhores poemas no dia 

10/05/2021, pela comissão julgadora na Secretaria de 

Educação. 

6ª Etapa  Premiação - Os 3 (três) melhores poemas de cada categoria, 

Classificados,  na quinta etapa, pela comissão julgadora, 

serão premiados, conforme disposto no art. 13º, no 

dia13/05/2021. 

 

Da redação 

Art.11º - A redação concorrente deverá respeitar os requisitos, sob pena de 

desclassificação: 

a) Constar no cabeçalho: nome completo do participante, série/ano a que 

pertence; 



   

 
 

b) Ser entregue com título; 

c) Não adotar o tema do concurso como título; 

d) Ter no máximo 14 versos;  

e) Sem rasuras; 

f) Ser escrita à mão com caneta esferográfica azul e letra legível. 

 

Do resultado 

Art.12° - O resultado final será divulgado na Live show, no dia 13 de maio e no site 

da prefeitura no endereço eletrônico: https//:www.acreuna.go.gov.br 

 

Das premiações 

Art.13° - As 3 (Três) melhores produções de cada categoria, definidos pela comissão 

julgadora, serão premiados na seguinte ordem:  

 

 

Categoria A 

1º Lugar  1 Aparelho Celular 

2° Lugar 1 Tablet 

3° Lugar  R$ 300,00 

Categoria B 

1° Lugar  1 Aparelho Celular 

2° Lugar  1 Tablet 

3° Lugar R$ 300,00 

Categoria C 

1º Lugar  1 Aparelho Celular 

2° Lugar R$ 500,00 

3° Lugar  R$ 300,00 

Categoria D 

1° Lugar  1 Aparelho Celular 

2° Lugar  R$ 500,00  

3° Lugar R$ 300,00 

 



   

 
 

Parágrafo único – Os prêmios do concurso serão entregues aos ganhadores nas suas 

respectivas unidades escolares com data e horário a marcar. 

 

Das Disposições Finais  

Art.14° - É vetada a participação de membros da Secretaria Municipal de Educação, 

Gestores Escolares, Coordenadores Pedagógicos e membros da comissão julgadora.  

 

Art.15° - Serão desclassificados os poemas que fugir do tema, nas especificações 

deste edital, bem como aqueles decorrentes de plágio ou fraude, e ainda enviados em 

desconformidade com os dados de inscrição.  

 

 

 

 

 

Verusca Arantes Silva 
Secretária de Educação, Cultura, 

Esporte e lazer 
  



   

 
 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

Supervisão Pedagógica 

 

Ficha de Inscrição do Concurso “Eu Amo Acreúna” 

 

DADOS DO PARTICIPANTE 

 

Nome Completo: _____________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________ 

Telefone: _____________________ Celular: _______________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________ 

Cidade: _________________ Estado: _____________________ CEP: ___________ 

DADOS DA ESCOLA 

 

Escola ______________________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________ 

Telefone: ____________________________________________________________ 

Título do Poema inscrito: ________________________________________________ 

Data da inscrição: _____/ ______/ ______ 

Categoria 

(  ) Categoria A - 5º ano Ensino Fundamental. 

(  ) Categoria B - 9º Ano Ensino Fundamental. 

(  ) Categoria C - 5º e 9º E.J.A. 

(  ) Categoria D - Professores da Rede Municipal. 

 

Assinatura do responsável: _____________________________________________ 

 



   

 
 

Estudante: __________________________________________________________ 
Ano/série: _____  

 
Título: ______________________________________________ 

 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



   

 
 

Professor (a): ________________________________________________________ 
 
 

Título: ______________________________________________ 
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
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