
 

 

REGULAMENTO  

PROJETO: A BIBLIOTECA DOS MEUS SONHOS! LER, CUIDAR E AMAR. 

CONCURSO CONTO 

 

 SOB RESPONSABILIDADE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSEFA ALMINO LOPES 

 

REGULAMENTO 

Tendo em vista o ano atípico de 2021, que, em razão da pandemia da Covid-19, impôs o 

isolamento social e a suspensão das atividades presenciais, visando esse cenário de atividades 

remotas e em alusão ao dia nacional do livro infantil 18 de abril, propomos um concurso literário, 

destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino, Rede Estadual de Ensino e Usuários da 

Biblioteca Municipal sob a responsabilidade da Secretaria de Cultura, Turismo Desporto e 

Juventude, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, o concurso que tem como tema: A 

BIBLIOTECA DOS MEUS SONHOS! LER, CUIDAR E AMAR. 

O concurso visa à produção de um conto com o tema A BIBLIOTECA DOS MEUS 

SONHOS! LER, CUIDAR E AMAR. 

As inscrições serão feitas em quatro categorias: 

1. Ensino Fundamental I;  

     2. Ensino Fundamental II;  

     3. Ensino Médio;  

4. Usuários da Biblioteca Pública Municipal Josefa Almino Lopes. 

 A comissão julgadora selecionará o 1°, 2º e 3º lugar de cada categoria. Os textos poderão ser 

produzidos em folha de papel oficio ou digitados.  O principal objetivo desta atividade é dar 

visibilidade a BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSEFA ALMINO LOPES em comemoração ao dia do 

livro infantil 18 de abril. . Os textos escolhidos serão divulgados em todos os canais de 

comunicação da página oficial da prefeitura. 

  

 

 

 



 

 

CAPÍTULO I 

Das Inscrições 

Art. 1º As inscrições são gratuitas. 

Art. 2º As inscrições serão realizadas nas suas respectivas escolas e na biblioteca Municipal 
Josefa Almino Lopes como também a produção dos textos devem ser entregue as mesmas, para 
serem enviados a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude para serem 
analisados pela comissão formada para esse fim. 

Art. 3º As inscrições serão aceitas no período de 22 de abril a 14 de maio de 2021 e resultado 
será divulgado no dia 21 de maio de 2021, 

Art 4º- Os textos devem ser entregues na escola ou na biblioteca municipal até o dia 14 de 
maio, onde a mesma enviará para a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desporto. 

 Parágrafo único – Não serão aceitas inscrições incompletas ou fora do prazo. Após o 
encerramento do período de inscrições, não será possível realizar alterações no formulário ou 
mudança do texto enviado. 

Art. 5º Os textos deverão ter no mínimo 25 linhas sem limite máximo. 

Art. 6º Os textos devem conter, obrigatoriamente características de um Conto. (O conto é uma 
obra de ficção, um texto ficcional. Cria um universo de seres e acontecimentos de ficção, de 
fantasia ou imaginação. Como todos os textos de ficção, o conto apresenta um narrador, 
personagens, ponto de vista e enredo. – Veja mais em 
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/conto-caracteristicas-do-genero-
literario.htm?cmpid=copiaecola).  

Parágrafo único – O concurso será destinado aos alunos da rede Municipal e Estadual de Ensino 
e aos usuários da Biblioteca Municipal Josefa Almino Lopes, onde os respectivos órgãos deverá 
mobilizar seu público para a produção do CONTO. 

 

 CAPÍTULO II 

Dos direitos autorais e de uso de imagem  

Art. 7º A inscrição de cada texto está condicionada à concordância com a cessão de direitos 
autorais e demais responsabilidades de autorização, a qual entra em vigor no ato da inscrição do 
participante.  

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO III 

Da Comissão Julgadora 

Art. 8º A escolha dos textos será feita na Biblioteca Municipal Josefa Almino Lopes, onde a 
comissão julgadora selecionará os três textos finalistas por cada categoria. 

 

CAPÍTULO IV 

Dos critérios para avaliação 

Art. 9º É imprescindível que o conteúdo dos textos inscritos esteja relacionado à temática 
disponibilizada Conto: A BIBLIOTECA DOS MEUS SONHOS! LER, CUIDAR E AMAR. 

 

 CAPÍTULO V 

Da divulgação dos vencedores e premiação 

Art. 10º Os vencedores serão anunciados nos canais de comunicação, bem como por 
comunicado direto aos responsáveis pelas inscrições. 

Art. 11º Poderão ser premiados 03 (três) textos, que serão indicados pela Biblioteca Municipal 
Josefa Almino Lopes, observando os critérios estabelecidos anteriormente. 

Art. 12º Os vencedores do concurso receberam: 

1º lugar – Troféu, certificado kit de material didático e prêmio surpresa. 

2º lugar- Medalha, certificado, kit de material didático e prêmio surpresa. 

3º lugar- Certificado, kit de material didático e prêmio surpresa. 

O professor do aluno selecionado em 1º lugar de cada categoria receberá uma placa, certificado 
e prêmio surpresa. 

Art. 13º A entrega dos troféus, Certificados e medalhas aos vencedores e as escolas serão 
entregues em data que será definida pela Biblioteca Municipal Josefa Almino Lopes e informada 
aos participantes oportunamente, tendo em vista o contexto imposto pela pandemia da Covid-19. 

 

 CAPÍTULO VI 

Das considerações finais 

Art. 14º Os casos omissos serão decididos pela Secretaria Municipal de Educação. 

  

 



 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO  
PROJETO: A BIBLIOTECA DOS MEUS SONHOS! LER, CUIDAR E AMAR. 

 
CONCURSO CONTO 

CATEGORIA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Nome completo: 

Endereço: 

Telefone 

Escola 

Série/ano 

Professor  

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS  

Eu,______________________________________________________ responsável legal do  

estudante_________________________________________________________________, 

Residente no endereço:_______________________________________________________ 

AUTORIZO o uso de minha imagem, caso necessário, dos textos elaborados para fins educativos 

desta Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude.  

______________________________________________________ 

 Assinatura  do (a) criança/adolescente 

___________________________________________________  

Assinatura do (a) responsável legal 


