
3º CONCURSO DE REDAÇÃO
 
COLABORAÇÃO E CIDADANIA 

“Como posso colaborar para a melhoria da minha rua, do meu bairro, da 

minha cidade e da minha escola... Escreva a sua história”.

1 – TEMA 

COLABORAÇÃO E CIDADANIA 
“Como posso colaborar para a melhoria da minha rua, do meu bairro, da 

minha cidade e da minha escola... Escreva a sua ação”.

 

2 – OBJETIVO 

- Estimular ações para a melhoria dos locais de convivência;

- Envolver crianças, adolescentes, jovens e adultos em atividades que 

possam contribuir para a melhoria dos espaços públicos e das pessoas que 

os frequentam; 

- Incentivar a criação de ações simples que possam ser replicadas por 

outras pessoas;  

- Inserir o cidadão lafaietense como protagoni

município; 

- Editar uma revista eletrônica com as histórias classificadas, mediante

avaliação da Comissão Avaliadora;

 

- Divulgar os trabalhos classificados

 

3 – PARTICIPANTES
Podem participar pessoa

inserir e promover o relato de ações que transformam 

positivamente a convivência e a melhoria dos espaços públicos 

 

EDITAL  
3º CONCURSO DE REDAÇÃO 

COLABORAÇÃO E CIDADANIA – AÇÕES QUE TRANSFORMAM
 

“Como posso colaborar para a melhoria da minha rua, do meu bairro, da 

minha cidade e da minha escola... Escreva a sua história”.

 

COLABORAÇÃO E CIDADANIA – AÇÕES QUE TRANSFORMAM
“Como posso colaborar para a melhoria da minha rua, do meu bairro, da 

minha cidade e da minha escola... Escreva a sua ação”.

Estimular ações para a melhoria dos locais de convivência; 

Envolver crianças, adolescentes, jovens e adultos em atividades que 

possam contribuir para a melhoria dos espaços públicos e das pessoas que 

Incentivar a criação de ações simples que possam ser replicadas por 

cidadão lafaietense como protagonista na história do seu 

Editar uma revista eletrônica com as histórias classificadas, mediante

avaliação da Comissão Avaliadora;  

Divulgar os trabalhos classificados nos meios de comunicação local

PARTICIPANTES 

pessoas interessadas em estimular, envolver, incentivar, 

inserir e promover o relato de ações que transformam ou transformarão 

positivamente a convivência e a melhoria dos espaços públicos 

 

AÇÕES QUE TRANSFORMAM 

“Como posso colaborar para a melhoria da minha rua, do meu bairro, da 

minha cidade e da minha escola... Escreva a sua história”. 

AÇÕES QUE TRANSFORMAM 

“Como posso colaborar para a melhoria da minha rua, do meu bairro, da 

minha cidade e da minha escola... Escreva a sua ação”. 

 

Envolver crianças, adolescentes, jovens e adultos em atividades que 

possam contribuir para a melhoria dos espaços públicos e das pessoas que 

Incentivar a criação de ações simples que possam ser replicadas por 

história do seu 

Editar uma revista eletrônica com as histórias classificadas, mediante 

nos meios de comunicação local. 

em estimular, envolver, incentivar, 

ou transformarão 

positivamente a convivência e a melhoria dos espaços públicos bem como 



das pessoas que os freqüentam.  

As modalidades de participação na forma escrita são as seguintes: conto, 
poesia, redação e desenho.  
 

3.1 As histórias relatadas nos trabalhos não precisam ser inéditas e 
ainda poderão ser realidade ou ficção, na seguinte forma: 
Conto; 

Poesia; 

Redação; 

Desenho; 

 

3.2 - As categorias serão divididas em Educacional e Comunidade, do 
seguinte modo:  
Categoria 1 – Educação Infantil - Desenho; 
Categoria 2 – Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano - Poesia; 
Categoria 3 – Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano - Redação; 
Categoria 4 – Ensino Médio - Redação; 
Categoria 5 - Ensino Especial - Desenho e Frase; 
Categoria 6 – Ensino Técnico e Superior e comunidade lafaietense - 
Conto/Redação. 
 

 4 – INSCRIÇÕES 

As inscrições serão realizadas automaticamente mediante a entrega 
dos trabalhos nos endereços mencionados no item 5.4, do dia 15 de 
maio a 30 de junho de 2019 das 8h às 17h.  
 

Os interessados poderão participar com quantos trabalhos quiserem, desde 

que sejam  respeitadas as regras deste Regulamento. 

 

5 - ENVIO DOS TRABALHOS 

5.1 – As escolas participantes deverão enviar todos os trabalhos por 
categoria.  
 

5.2 - Os trabalhos deverão ser entregues em 1 (uma) via, dentro de um 
envelope sem nenhuma identificação externa, e deverá conter no 
cabeçalho da primeira folha dos trabalhos, as seguintes informações: 
 



 
1 – categoria em que concorre; 
2 – o pseudônimo do autor; 
3 – o título do trabalho 
 
Qualquer informação, no trabalho ou em seu teor, ou em qualquer 
parte do envelope, que identifique o autor, tornará o trabalho 
automaticamente desclassificado. 
 

Juntamente com o trabalho, deverá ser enviado um outro envelope 
lacrado, identificado externamente apenas com o pseudônimo do autor 
e o nome das obras (título) com as quais concorre, e dentro do qual 
deverão constar: 
1 – o nome completo do autor e seu pseudônimo; 
2 – as categorias e os nomes dos trabalhos com os quais concorre; 
3 – o endereço completo da residência e eletrônico do autor, e o 
número de telefone para contato; 
4 – cópia legível do documento de identidade (candidatos de escolas e 
instituições não precisam juntar a cópia do documento de identidade); 
5 – nome da escola em que estuda e nome da professora, quando for o 
caso. 
 

Os trabalhos devem ter no mínimo 1 (uma) página e no máximo 3 
(três) páginas, preferencialmente digitada em espaço simples, 
tipo Times New Roman ou Arial, fonte 12 e em folha tipo A4.  
 
 

5.3 – Os trabalhos deverão ser entregues até do dia 30 de junho de 2019. 
 

5.4 - Os trabalhos podem ser entregues nos seguintes locais: 

 

Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete – FDCL - situada na rua 
Lopes Franco, nº 1001, bloco C/D, bairro Carijós – telefone: (31) 3769 
1919 – e (31) 98634 1240; 98751 7336, no horário entre 9h e 21h. 
 

Secretaria Municipal de Educação – SEMED – Praça Barão de 
Queluz, nº 11, Centro – telefone: (31) 3769 9060. 



6 – CLASSIFICAÇÃO 

- Serão classificados 5 (cinco) trabalhos de cada categoria.  Haverá 
uma Comissão Avaliadora composta por cidadãos e profissionais 

convidados pelos organizadores. 

- A Comissão Avaliadora será composta por escritores, professores e 

acadêmicos a serem convidados pelos organizadores. 

- Não serão aceitos recursos quanto à decisão da Comissão Avaliadora. 

- Os trabalhos enviados não serão devolvidos aos participantes, passando a 

pertencer ao acervo do projeto Colaboração e Cidadania – Ações que 
transformam – Projeto Caminhos de Conselheiro Lafayette. 
 

 

6.1 - A Comissão procederá à avaliação e classificação dos trabalhos 

apresentados, levando-se em consideração os seguintes quesitos: 

a) Originalidade; 

b) Clareza; 

c) Desenvoltura; 

d) Criatividade. 

 

7 – RESULTADO 

- O resultado será divulgado durante as comemorações do aniversário 
da cidade, no mês de setembro de 2019; 
- Os trabalhos classificados ficarão registrados em uma revista 
eletrônica de acesso público; 
 

8 - CRONOGRAMA 

Entrega dos trabalhos: 15 de maio a 30 de junho; 

Apuração:  1º de julho a 31 de agosto; 

Divulgação dos resultados, lançamento da revista eletrônica, entrega das 

medalhas e certificados de participação e demais premiações: 18 a 22 de 

setembro. 

 

9 – Disposições finais 

Os participantes renunciam a qualquer pagamento a título de direitos 

autorais dos trabalhos enviados e autorizam o projeto, em caráter 

irrevogável, a promover a correção, publicação, divulgação ou a 

reprodução sob a forma que este julgar conveniente. 



 

10 – REALIZAÇÃO 

Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete – FDCL / Liga Ecológica 
Santa Matilde – LESMA/ Projeto Caminhos de Conselheiro Lafayette/ 
Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete/Secretaria Municipal de 
Educação e Superintendência Regional de Ensino de Conselheiro 
Lafaiete. 
 

 

 


