
 

 

Tema:  América Latina: no estamos solos 

Autor homenageado: Eduardo Galeano 

Data da inscrição:  7 a 11 de outubro 

Data do evento:  30 de outubro, quarta, às 20 horas, no auditório Frei Tito 

 

Sobre os textos  

1. Devem estar em arquivo word, com fonte arial, tamanho 12 e espaçamento 1,5. 

2. Devem apresentar título significativo, em destaque, no caso de texto em prosa.  

3. Devem ter no máximo três páginas. 

4. Podem ser escritos em poesia e/ou prosa. 

 

Participantes  

Alunos do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio, funcionários, pais e ex-alunos, 
divididos em três categorias: 

Categoria A: alunos do 6º ao 8º ano. 

Categoria B: alunos do 9º ano ao 3º ano do Ensino Médio.   

Categoria C: funcionários, pais e ex-alunos. 

 

Sobre o participante 

1. A categoria A pode concorrer com, no máximo, 3 (três) textos: 

Um texto em poesia em língua portuguesa; 

Um texto em prosa em língua portuguesa; 

Um texto apenas (prosa ou poesia) em língua inglesa. 

 

2. A categoria B pode concorrer com, no máximo, 4 (quatro) textos: 

Um texto em poesia em língua portuguesa; 

Um texto em prosa em língua portuguesa; 



 

 

Um texto apenas (prosa ou poesia) em língua inglesa; 

Um texto apenas (prosa ou poesia) em língua espanhola. 

 

2. A categoria C pode concorrer com, no máximo, 2 (dois) textos: 

Um texto em poesia em língua portuguesa; 

Um texto em prosa em língua portuguesa. 

 

3. O texto deve estar assinado com o pseudônimo. 

 

4. Nos casos em que o participante se inscreva com mais de um texto, deve submeter 
todos os textos com o mesmo pseudônimo, que não deve ser o seu apelido, para 
garantirmos sigilo quanto à sua autoria. 

  

Sobre a inscrição 

A inscrição deve ser feita no seguinte formulário por meio desse link: 
http://bit.ly/2o2SOsv 

A confirmação de recebimento da inscrição seguirá por email. 

Observação: para a fazer a inscrição, é necessário utilizar uma conta gmail ou o email 
do colégio (exemplo@rainhadapaz.g12.br ou exemplo@gmail.com) 

 

Caso você tenha dúvidas, vá até a biblioteca e converse com um dos funcionários ou 
envie um email para concursoliterario@rainhadapaz.g12.br 

 

Premiação 

Serão premiados 3 (três) trabalhos de cada categoria com um vale-livro, um troféu e 
um certificado. 

É muito importante a presença de todos os inscritos na noite do evento, pois a 
premiação é feita com a divulgação do pseudônimo e título do texto inscrito. 
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