REGULAMENTO
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Regulamento do Concurso Literário “ÁGUAS EM PROSAS E VERSOS: PARA QUE E
PARA QUEM ?”

O CONCURSO
O Concurso Literário consiste em uma ação desenvolvida junto às escolas
públicas, comunitárias e/ou de famílias agrícolas, bem como, aos grupos de
adolescentes acompanhados pela Cáritas, pastorais e/ou parceiros nos estados da
Bahia e Sergipe. Essa ação tem o objetivo de estimular crianças e adolescentes, de
09 a 18 anos, a pensarem sobre a temática por meio de linguagens artísticas,
desenvolvendo também a criatividade, a inovação e o pensamento crítico desse
público infanto-juvenil, trabalhando a inclusão dos/das estudantes.
Nessa segunda edição do concurso, que se realizará de Agosto (lançamento) a
Novembro (Premiação) do corrente ano, crianças e adolescentes serão motivados a
produzir poesia, crônica e/ou desenho sobre o tema: ÁGUAS EM PROSAS E
VERSOS: PARA QUE E PARA QUEM? Cada escola/ grupos/ pastoral e/ou parceiros
se responsabilizarão pela realização dos debates sobre a temática e pela seleção dos
melhores textos, com o apoio da Cáritas Diocesana e/ou Cáritas Regional. O Regional
NE3 se compromete em apoiar o processo, principalmente no evento local de
premiação das melhores produções.

CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO
A participação no concurso literário “ÁGUAS EM PROSAS E VERSOS: PARA QUE
E PARA QUEM? ” é possível através da adesão da escola/ grupos/ pastoral e/ou
parceiros ao concurso. O critério de participação é que estejam nos territórios dos
estados da Bahia e Sergipe e que sejam mobilizadas pelas Entidades Membro da rede
Cáritas Regional NE3 e/ ou escritório da Cáritas, e que abranjam séries
correspondentes a faixa etária de 09 a 18 anos.
A escola que abranger Ensino Fundamental e Ensino Médio, deverá optar por
trabalhar com Ensino Fundamental ou Médio, para manter uma razoabilidade na
disputa entre os textos.
Orienta-se que até 25 de Agosto de 2017, cada Entidade Membro apresente por email o nome das escolas que participarão do concurso.
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MODALIDADES
A criança e/ou adolescente pode expressar por meio de desenho, crônica e/ou poesia
o seu entendimento acerca do tema do concurso. Para facilitar a nitidez do desenho
e/ou do texto e garantir uma boa impressão na publicação que reunirá textos e
desenhos dos(as) autores(as) selecionados(as) em 1º lugar no concurso, deve-se
levar em consideração as seguintes orientações:

Desenho:
Formato: 20cm (largura) x 20cm (altura)
Técnica: hidrocor, pincel atômico (espessura de 2.0mm), tinta guache ou desenho
digital com uso de programas de computador, como paint ou coreldraw.
Não utilizar lápis de cor e lápis de cera.

Crônica:
Formato: texto com 15 a 20 linhas (máximo)
Técnica: texto digitado; fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5cm

Poesia:
Formato: 5 a 6 estrofes (no máximo)
Técnica: texto digitado; fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5cm

ENVIO DO MATERIAL
Os arquivos dos textos e dos desenhos devem ser enviados em formato pdf. para o
e-mail: caritasne3@caritas.org.br , assunto: concurso literário.
Prazo final do envio: 30 de Setembro de 2017
Juntamente com o arquivo favor enviar as seguintes informações sobre o(a) autor(a)
do desenho e/ou do texto:


Nome completo



Nome da Escola
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Nome do Município e da comunidade



Idade



Série



Foto (opcional)

Os textos e desenhos serão organizados em uma publicação que será produzida pela
Cáritas Regional Nordeste 3 e será lançado em novembro de 2017 na Semana da
Solidariedade no período de celebração do aniversário da Cáritas Brasileira.
COMISSÃO JULGADORA
A comissão julgadora será de responsabilidade da escola/ grupos/ pastoral e/ou
parceiros em parceria com a Entidade Membro. Deve ser constituída por no mínimo 3
pessoas, com participação de alguém da rede Cáritas.
A equipe organizadora do concurso (Cáritas Regional NE3) poderá apoiar escola/
grupos/ pastoral e/ou parceiros na seleção dos textos, a depender da realidade e
dificuldade destes.

A PREMIAÇÃO
Todos (as) os (as) estudantes que ficarem em 1º, 2º e 3º lugar receberão um
troféu e terão suas produções publicadas. Pretende-se presentear as escolas e
grupos participantes com um baú de livros, composto por publicações com temáticas
diversas voltados para o público infanto-juvenil, com o objetivo de fortalecer as
bibliotecas. Nesse sentido, a organização do concurso está dialogando com editoras
e parceiros para viabilizar a ação.
A premiação em cada escola/ grupos/ pastoral e/ou parceiros está prevista para a
semana de 05 a 12 de novembro de 2017, cabendo à equipe regional organizadora
do concurso manter o diálogo para definir as datas em parceria com os envolvidos.
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