PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA
DEPARTAMENTO DE CULTURA
CONCURSO CULTURAL "IV FEIRA DO LIVRO"
1. Do Concurso
A Comissão Organizadora da Feira do livro vêm a público convidar as Escolas da rede Pública Municipal, Estadual
e Privada do Município de Canguçu, a participar do Concurso Cultural: "IV Feira do Livro".
2. Finalidade:
A Prefeitura de Canguçu realiza o Concurso Cultural com a finalidade de aproximar alunos do Ensino
Fundamental aos Eventos relacionados ao Livro, Leitura e Literatura motivando-os à produção artística e literária.
3. Objetivo:
Aproximar as escolas, alunos e comunidade, incentivando os alunos a produzirem Cultura relacionada à Feira do
Livro além de fortalecer os vínculos entre alunos e eventos literários através de desenhos e produção de textos.
4. Participantes:
A participação no concurso é voluntária e gratuita. O concurso será realizado de forma que os alunos
desenvolvam atividades relacionadas ao Tema do 162° aniversário de emancipação política do Município “Celebrar
a história e olhar para o Futuro”.
As atividades pertinentes ao Concurso Cultural deverão acontecer em sala de aula, necessariamente.
5. Categorias:
Os alunos dos 1º ao 4º ano – produção de desenhos
Os alunos do 5º ao 9º ano – produção de texto
6. Natureza:
Alunos dos 1º ao 4º anos, a realização de um desenho sobre a temática;
Alunos dos 5º ao 7º anos, desenvolvimento de uma redação (fábula) de 10 até 30 linhas.
Alunos dos 8º e 9º anos, desenvolvimento de uma poesia de, no mínimo, 3 estrofes.

7. Critérios de avaliação:
7.1 Critérios de avaliação: (desenho)
Originalidade e criatividade;
Abordagem correta do tema;
Estética
7.2 Critérios de Avaliação(Produção de texto): redação





Sequência Lógica (começo, meio e fim);
Sem erros gramaticais;
Originalidade e criatividade;
Abordagem correta do tema;

7.3 Critérios de Avaliação (Produção de texto): poesia
 Sem erros gramaticais
 Originalidade e criatividade
 Abordagem correta do tema
Serão escolhidos 12 (doze) trabalhos, sendo eles: 4 desenhos, 4 redações e 4 poesias. Os ganhadores serão
contemplados com premiações, além de terem seus trabalhos divulgados em um calendário referente ao ano de
2020 que será distribuído em alguns pontos no Município.
11. Prazo:
Serão aceitas as atividades até o dia 12 de Maio no presente ano, no Dep. de Cultura, localizado na Casa de Cultura
Marlene Barbosa Coelho.
11. Comissão avaliadora
Os trabalhos serão avaliados por uma comissão composta de 5 (cinco) membros da Comunidade Canguçuense.

10. Do Resultado
Os vencedores do Concurso Cultural serão divulgados no dia 21 de Junho (Sexta) durante a abertura da
Semana do Município.
11. Das considerações Gerais
Os trabalhos entregues para a participação no Concurso ficarão à disposição para consultas posteriores, no
mesmo lugar da realização das inscrições.
Rudinei Domingues da Cruz
Coordenador do Dep. de Cultura
Canguçu, 06 de Março de 2019.

