
                       

Salvador, 04 de abril de 2019. 

SEMANA LITERÁRIA - CONCURSO DE POEMAS  
Tema: LIVRE  

 
Caros Alunos(as), Responsáveis, 

No mês de abril comemoramos muitas  datas importantes no que se refere a leitura e a educação 
em geral como veículo de enriquecimento intelectual e cultural: dia 09/04 é o dia Nacional da 
Biblioteca, 18/04, dia Nacional do Livro Infantil e finalizando com 28/04, dia da Educação. Assim, 
ressaltando estas datas e a importância da Literatura como forma de expressão humana, realizaremos 
a SEMANA LITERÁRIA OMEGA, nos dias 29 e 30/04/19, que contará, dentre outras atividades, com 
o II Concurso de Poemas, com temas livres.  

Os poemas serão avaliados pelos professores de Língua Portuguesa que elegerão três poemas 
ganhadores (1º, 2º e 3º lugar). Os poemas selecionados serão premiados e os autores, ainda poderão 
recitar suas obras na SEMANA LITERÁRIA OMEGA e na Rádio Omega.   

Inscrições e prazo de entrega dos seus POEMAS até 17/04/2019 
LOCAL DE ENTREGA DO POEMA -  Biblioteca Omega  
 
Regulamento: 
- Tema: Escrito em língua portuguesa.  
- Deverá ser inédita, ou seja, texto que ainda não foi publicado em livros, jornais, revistas e outros 

meios de acesso público.  
- Apresentar título. 
- Somente será aceita se entregue em duas vias, uma manuscrita e a outra digitada em Word, fonte 

Arial, tamanho 12; com no máximo duas laudas (folhas). 
- Letra legível na versão manuscrita. 
- Identificação do autor no canto inferior direito, ou seja, ao final do texto.  
 

Critérios de avaliação: 
- Originalidade na construção poética. 
- Criatividade literária e linguagem estética.  
- Correção gramatical. 
- Correlação entre título e texto. 
- Exploração de recursos inerentes à poesia, tais como, métrica, rima, ritmo, figuras de linguagem, 

entre outras. 
Observação: O candidato que apresentar falha(s) em um dos itens elencados no regulamento, 

será automaticamente desclassificado. 
 
Atenciosamente, 
Equipe Omega 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Devolver à Biblioteca Omega preenchido e assinado pelo  responsável  com  o POEMA  até o dia 17/04/2019. 

INSCRIÇÃO CONCURSO DE POEMAS  
 

 

EU__________________________________________________________________________________________________________________  

SÉRIE __________________ TURNO _______________ TURMA _________ 

Solicito inscrição no II CONCURSO DE POEMAS/19. 

Ass. Responsável:_________________________________________________________   DATA: _________________________                  
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