REGULAMENTO
14º Concurso Estudantil de Poesias
CATEGORIAS:
A. Ensino Fundamental I: do 1º ao 5º ano.
B. Ensino Fundamental II: do 6º ao 9º ano.
C. Ensino Médio.
D. Ensino Universitário.
Obs.: As inscrições serão apenas on-line pelo site
www.estudiotescom.com.br/fescete

PARTICIPAÇÃO
Poderão participar alunos do Ensino Fundamental, Médio e Curso Superior,
matriculados em escolas e universidades da Região Metropolitana.
Cada candidato só poderá concorrer com apenas 1 poesia.

INSCRIÇÃO
A inscrição será efetuada com o seguinte material:
▪

Ficha de inscrição on-line devidamente preenchida.

▪

Comprovante de matrícula (anexar no campo destinado).

▪

Os poemas inscritos deverão ser inéditos.

▪

O poema deverá ter, no máximo, 2 (duas) laudas, em formato A4, espaço 1,5,
Arial, corpo 12. Assinar todos os textos com seu pseudônimo.

▪

Para todas as categorias, a temática será livre, aproveitando a espontaneidade
criativa dos alunos.

OBJETIVO
▪

Propiciar a integração das diferentes áreas artísticas com a poesia.

▪

Aguçar nos estudantes interesse pela poesia como forma de expressão humana.

▪

Propiciar o intercâmbio de alunos matriculados em diferentes escolas.

▪

Incentivar a Cultura e a Educação juntamente com a Escola e a Família.

ITENS AVALIADOS
▪
▪
▪
▪

Criatividade e Originalidade
Coesão e Coerência
Correção gramatical
Linguagem poética e Recursos estilísticos

PROCEDIMENTOS
▪
▪
▪
▪

Inscrições gratuitas até o dia 21 de maio de 2018.
Apreciação da Comissão Julgadora.
Divulgação dos finalistas até o dia 25 de junho.
No dia 29 de junho de 2018, em Santos, será divulgado os vencedores do 14º
Concurso Estudantil de Poesia. Local a definir.

SELEÇÃO E PREMIAÇÃO
▪

Será realizado por uma comissão composta por professores, artistas ou poetas
da região.

▪

Os três finalistas de cada categoria receberão certificados, e o vencedor de cada
categoria receberá o Troféu “Iracema Paula Ribeiro”.

▪

Os 4 vencedores (1ºs colocados) receberão bolsas de estudos para o Curso
Livre de Formação em Arte Cênica do TESCOM.

Karla Lacerda e Pedro Norato
Organizadores do FESCETE

