
O concurso 

A literatura possibilita refletir sobre o mundo, criar realidades, ampliar   
repertório linguístico e formar comunidades leitoras. Desta forma, com o 
objetivo de incentivar o prazer pela leitura, escrita, oralidade, bem como o 
desenvolvimento da autonomia, o Vitória-Régia mais uma vez traz projeto 
“Escritores Nota 10” que visa despertar em nossos estudantes a vontade de 
se tornarem jovens escritores.                     

Como participar 

Poderão participar do concurso todos os alunos do Ensino Fundamental II e    
Médio, durante o segundo trimestre 2019, no qual o gênero poema será          
apresentado através de estudos de textos, oficinas e saraus. A temática será: 
Valores (amor, empatia, gratidão, justiça, solidariedade, respeito, etc). Cada aluno 
deverá produzir um poema que será avaliado e corrigido pelos(as)                   
professores(as) de Redação e Língua Portuguesa da série/turma respectiva do 
aluno. Após as correções feitas pelo professor, o aluno poderá realizar a            
reescrita e posteriormente, a inscrição no concurso na gerência de ensino.         
O poema inscrito fará parte de uma coletânea para produção de um livro. 

Prazos e Regulamento 

1. Inscrições e entrega do texto: 17 a 31/07/2019 na Gerência. 
2. Análise dos textos: 01 a 15/08/2019. 
3. Divulgação do resultado: 21/08/2019. 
4. Lançamento do livro/Sarau literário e noite de autógrafos com 

premiação dos melhores: 19/11/2019. 
5. Os textos deverão ser devidamente identificados com nome e  

série do participante e entregues em   envelope lacrado, digitados na seguinte formatação: Fonte Arial 11 
ou Times New Roman 12; Espaçamento 1,5; Margens esquerda e direita 3,0 e superior e inferior 2,5.  

6. Os textos inscritos fora da sua respectiva modalidade serão desclassificados, bem como aqueles nos 
quais for identificado qualquer tipo de cópia. 

7. Os textos selecionados farão parte de uma coletânea, em um livro de poemas que será publicado pelo 
Colégio Vitória Régia. 

8. A seleção dos textos está desvinculada da avaliação realizada no trimestre, não cabendo pontuação  extra 
ou mesmo obrigação de inscrição e à participação no livro é espontânea e aberta para todos os alunos do 
Fundamental II e Médio.  

9. Serão premiados os três melhores textos de cada série. 
10. Não serão aceitos textos em coautoria, isto é, os textos deverão ser individuais.  
 

Querido Aluno: Dentro de você há muita poesia... Venha dividir conosco! 
Querida Família: Incentive nosso aluno a participar! 

 

Equipe do Ensino Fundamental II e Médio 

VITÓRIA-RÉGIA CENTRO EDUCACIONAL | EDUCAÇÃO INFANTIL – ENSINO FUNDAMENTAL – ENSINO MÉDIO 
Rua Antônio Cândido Lima, Nº 130, Cabula - Salvador (BA) – CEP 41.150-500 | 71 3257-8282 | www.vitoriaregia.net | fale@vitoriaregia.net 

Concurso Escritores Nota 10 

06/04/2018 

http://www.vitoriaregia.net
mailto:fale@vitoriaregia.net


 

E aí? Já começou seu poema? 
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Galera! 
 

Se ligue nestas dicas para produzir o seu poema: 
 

Reflita sobre a arte de expressar sentimentos e pensamentos. 
Antes de tudo, os poetas são excelentes observadores tanto do 
mundo interior quanto do exterior.  
Leia poesias.  
Leia o máximo de poesias de autores de épocas diferentes.       
Amplie o seu vocabulário e fontes de inspiração.  
Pratique a escrita. 
Comece com versos simples e repentinos, com algo que não sai 
da sua mente e, aos poucos, vá modelando as suas ideias até 
formar um texto.  
Escolha uma forma poética.  
Existem diversas inúmeras opções de formas poéticas, incluindo 
os versos livres, os sonetos e os haikais. Se optar por uma   
escrita mais leve e divertida, você ainda pode escolher uma  
forma como o limerique, por exemplo.  
Revise.  
Uma poesia está sujeita a várias versões e revisões. Anote       
tudo, rabisque, faça esboços, corte. 
Use figuras de linguagem.  
Fazer uso de figuras de linguagem, como a metáfora,           
certamente deixará o seu texto poético ainda mais interessante. 
Pense na sonoridade do poema.  
Ao escrever, é importante lembrar que as poesias são feitas 
para serem recitadas. Assim sendo, pense em como as palavras 
escolhidas vão soar, brincando com a escolha do vocabulário. 

Fonte: https://www.estudokids.com.br/como-criar-uma-poesia/ 

Consulte o regulamento completo do Concurso Escritores Nota 10 VR 

Tema 2019:  

Valores 
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