
USEFAZ ESCOLA - XII Concurso de Poesias 

TEMA:ÍDOLOS 

Regulamento 

 

Objetivos: Refletir sobre como a escrita expressa o momento do artista, nos seus sonhos e pesadelos, 

tristezas e alegrias, realizações e angústias, perfeições e imperfeições, verdade e ficção.Observar que 

a Literatura é um ciclo que se recria a cada movimento. Divulgar alunos-autores que precisam de 

espaço para mostrar seus trabalhos. 

 

Participação:  Alunos de 6º a 9º anos do EF e alunos do Ensino Médio. 

Observação: Os alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio concorrerão em categorias 

diferentes. 

 

Apresentação: Os trabalhos devem ser inéditos, apresentados em 2 (duas) vias, sendo 1 impressa e 

outra enviada por e-mail
1
digitados em espaço 1,5cm, fonte 12, Arial ou Times New Roman. A poesia 

deve ser assinada com um pseudônimo, colocada em um envelope grande e entregue na secretaria 

contendo apenas o pseudônimo do autor.Ao entregar a poesia na secretaria esta deverá conter o 

formulário (fornecido pela escola) juntamente no envelope. 

 A poesia deverá conter no mínimo 3 estrofes e no máximo 5 com 4 versos cada. 

 

Inscrição: Cada autor poderá inscrever um trabalho. Estará automaticamente inscrito aquele que 

entregar o trabalho até o dia 27DE OUTUBRO de 2017, na secretaria da escola. 

Julgamento: Os trabalhos serão julgados por uma comissão composta por três membros ligados ao 

meio literário, que não pertencem a esta escola. A comissão levará em conta a fidelidade ao tema, a 

criatividade e a correção da linguagem. O autor que desobedecer ao tema proposto será 

desclassificado. 

 

Premiação: Serão premiadas e as três melhores poesias.  Os vencedores serão avisados com 

antecedência e premiados no Sarau que acontecerá no dia 10 de novembro, às 19 horas, no pátio 

coberto da USEFAZ Escola. 

 

Disposições finais: Os trabalhos inscritos não serão devolvidos, nem haverá recursos com relação às 

decisões da Comissão Julgadora. Uma cópia de cada trabalho ficará exposta na escola para que todos 

os alunos possam apreciar as atividades dos colegas. Este concurso não contém fins lucrativos. Os 

casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Coordenação do Concurso, e as decisões 

proferidas, irrecorríveis. 

 

1 – E-mail para envio: 

 

ASSUNTO: <<digite aqui o título da sua poesia>> 

Arquivo: PDF  (contendo apenas a poesia, título e pseudônimo) 

 

EF:  poesias.ef@gmail.com 

 

EM: poesias.em@gmail.com 
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