
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
 

EDITAL DO CONCURSO DE REDAÇÃO E DESENHO 
“UM OLHAR SOBRE FLORIANO PEIXOTO” 

 
A Administração Municipal de Floriano Peixoto através da Secretaria 

de Educação, Cultura e Desporto (SMECD) realiza o Concurso de Redação e 
Desenho com o tema: UM OLHAR SOBRE FLORIANO PEIXOTO, alusivo 
aos 21 anos do Aniversário de Emancipação Político-Administrativa do 

Município. 
 

O concurso se realizará a partir das seguintes categorias e temas: 
 

a) EDUCAÇÃO INFANTIL (crianças de 4 e 5 anos), Anos Iniciais 
(crianças de até 7 anos e 11 meses) – Desenho livre 
TEMA: COMO MEUS OLHOS VEEM O MEU MUNICÍPIO. 

 
b) EDUCAÇÃO ESPECIAL – Desenho livre 

TEMA: COMO MEUS OLHOS VEEM O MEU MUNICÍPIO. 
 

c) ESTUDANTES DE 8 A 10 ANOS – Poesia rimada com 03 a 05 estrofes 
de 04 versos 
TEMA: A NATUREZA DO MEU MUNICÍPIO. 

 
d) ESTUDANTES DE 11 A 14 ANOS – Narração 

TEMA: AGRICULTURA DO MEU MUNICÍPIO. 
 

e) ESTUDANTES DE 14 A 17 ANOS – Dissertação 
TEMA: COMO VEJO A MINHA CIDADE. 
 

f) PROFESSORES E MONITORES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL 
DE ENSINO – Crônica 

TEMA: UM OLHAR SOBRE A EDUCAÇÃO 
 

g) FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, 
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E COMUNIDADE EM GERAL -
Dissertação 

TEMA: Faço parte desta história – Floriano Peixoto 21 anos. 
 

Serão classificados dois desenhos e ou texto de cada categoria. A 
premiação será no dia 21 de novembro de 2017, no Salão Comunitário Nossa 

Senhora da Saúde – Sede/Floriano Peixoto, em comemoração ao 21º 
Aniversário de Emancipação Político-Administrativa de Floriano Peixoto. 

Salienta-se que os desenhos e textos vencedores serão divulgados nos 

jornais, site e no Programa de rádio da Prefeitura Municipal. 
O Regulamento está disponível na Secretaria das Escolas Municipais e 

Estadual, na Secretaria de Educação e no site da Prefeitura Municipal de 
Floriano Peixoto. 



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO DE REDAÇÃO E DESENHO – 2017 

“UM OLHAR SOBRE FLORIANO PEIXOTO” 
 

TEMA: Resgate da história do município de Floriano Peixoto através das 
produções textuais e desenhos. 
 

I – DO CONCURSO 
II – DOS OBJETIVOS 
III – DOS PARTICIPANTES 

IV – DA COORDENAÇÃO 
V – DOS PRAZOS 

VI – DAS REDAÇÕES 
VII – DA COMISSÃO JULGADORA E DA SELEÇÃO 

VIII – DA PREMIAÇÃO 
IX – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

"Ler não é caminhar sobre as letras, mas interpretar o mundo e poder 

lançar sua palavra sobre ele, interferir no mundo pela ação". (Paulo 
Freire) 
 

I – DO CONCURSO          

Visando reconhecer que a escola e a comunidade são espaços de 
criação, a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto propõe o Concurso de 
redação e desenhos para estudantes, professores, funcionários, monitores e 

comunidade em geral. O projeto “Um olhar sobre Floriano Peixoto” consiste 
na seleção de redações e desenhos inéditos a partir do tema citado em cada 

categoria. Destaca-se que as produções escolares deverão ser feitas em sala 
de aula.            
 

II – DOS OBJETIVOS 

 • Despertar a imaginação e criatividade das crianças da Educação 
Infantil e Anos Iniciais através do desenho relacionado ao tema 

correspondente. 
 • Incentivar a produção escrita dos estudantes, professores, 
funcionários e comunidade em geral.    

 • Estimular a reflexão sobre o tema proposto, instigando à leitura, à 
escrita e o desenho. 
 

III – DOS PARTICIPANTES  

 Poderão participar do concurso todas as pessoas que corresponderem 
as categorias listadas. 
 

IV – DA COORDENAÇÃO       

 Compete à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto a 
coordenação geral do concurso, responsabilizando-se por: 

 • Apresentar e entregar o regulamento deste concurso ao público 
interessado. 
 • Divulgar no site da Prefeitura Municipal de Floriano Peixoto as 

informações sobre o concurso. 



 • Constituir a comissão julgadora com participantes competentes para 
a seleção final. 

 • Divulgar o nome dos autores das redações e desenhos selecionados. 
 • Organizar a coletânea dos textos e desenhos selecionados, com vistas 

à publicação no site da Prefeitura Municipal e jornais de circulação na 
região. 

 • Organizar a premiação dos autores das redações e desenhos 
selecionados e a data de entrega. 
 

V – DOS PRAZOS 

 • Lançamento do concurso – 04 de outubro de 2017 
 • Cada escola deverá enviar as redações e desenhos até o dia 
01/11/2017 para SMECD. 

• Demais participantes - entrega na SMECD até 07/11 
           • Seleção com a comissão julgadora de 03 a 17/11/17. 

 • Divulgação das redações e desenhos selecionados dia 21/11/2017. 
 

VI – DAS REDAÇÕES 
 • As redações e desenhos terão como tema descrito em cada categoria 

e deve ter entre 20 e 40 linhas. 
 • As redações e desenhos das Escolas serão produzidos em sala de 

aula, com a supervisão do professor regente para educação infantil e anos 
iniciais, professores de português ou de qualquer área do conhecimento para 
as demais turmas. 

 • As redações e desenhos deverão ser identificados com o nome do 
estudante, idade, escola, ano de escolaridade, nome do professor orientador 

e categoria com o tema. 
 

VII – DA COMISSÃO JULGADORA E DA SELEÇÃO DAS REDAÇÕES 
 • Os critérios de seleção das redações serão: adequação ao tema, 

criatividade, correção ortográfica, coerência e coesão. 
 • Dos desenhos será considerada a originalidade ao tema, criatividade, 

criação, adequação dos espaços, respeitando o tamanho A4 da folha de 
ofício. 
 

VIII – DA PREMIAÇÃO 

 • No dia 21/11/2017 serão divulgados os vencedores e entregue a 
premiação para o 1º e 2º lugar de cada categoria. 
 

IX – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 • Cada pessoa participante só poderá concorrer com uma redação e 

um desenho.   
    

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, 
FLORIANO PEIXOTO, RS, aos quatro dias do mês de outubro de 2017. 

 
 

MARÍLIA SANZOVO VITALI 
Secretária. 


