
REGULAMENTO CONCURSO LITERÁRIO 2021 

COLÉGIO PADRE JOÃO BAGOZZI 

 

APRESENTAÇÃO 

O Concurso Literário 2021 será promovido pelo Colégio Padre João Bagozzi. 

OBJETIVOS 

O concurso literário incentiva a produção escrita e valoriza a criatividade dos educandos, uma vez que 

possibilita a expressão e difusão artística no ambiente educacional. Além disso, é uma atividade diferenciada 

que está alinhada ao Projeto Político Pedagógico em Pastoral da instituição.  

PARTICIPAÇÃO 

1. Poderão participar alunos pertencentes ao segmento ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS (6.º ao 9.º 

ano). 

2. Cada participante poderá enviar 1 (uma) produção inédita. 

* É considerada inédita, a obra que nunca foi publicada total ou parcialmente em quaisquer meios de 

comunicação. 

GÊNERO E TEMA 

Serão aceitas produções do seguinte gênero textual: 

I. CONTO. 

O tema a ser desenvolvido é “Através da janela: o que esperar do amanhã?” 

1. Deve estar escrito em língua portuguesa e sem ilustrações. 

2. Deverá ser mantida a originalidade, entendendo-se como tal a inexistência de plágio de outro texto ou 

obra literária. 

3. A produção não deve apresentar elementos discriminatórios. 

4. Produções fora desses parâmetros serão invalidadas. 

INSCRIÇÕES 

1. As inscrições são gratuitas e poderão ser efetuadas a partir do envio do conto através do e-mail 

concursoliterario@bagozzi.edu.br no período de 01/10/2021 até o dia de 31/10/2021. 

* Não serão consideradas inscrições após esse período. 

2. A identificação dos autores dos textos será mantida no anonimato. Os professores que irão compor a 

comissão de avaliação dos textos terão acesso às produções de MANEIRA NUMERADA, sem conhecimento 

de quem as produziu. 

3. O envio da produção textual deverá ser realizado EXCLUSIVAMENTE pelo e-mail 

concursoliterario@bagozzi.edu.br com as seguintes informações: 

I. Título do e-mail: CONCURSO LITERÁRIO 

II. Na descrição do e-mail: nome completo do aluno e turma.  
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III. O anexo abaixo (em formato PDF): 

O arquivo da produção deverá seguir os seguintes critérios:  

• apresentar somente texto, sem ilustrações; 

• estar digitado no mínimo 1 (uma) página e no máximo 3 (três) páginas; 

• fonte Arial, tamanho 12, com espaçamento 1,5 entre as linhas, alinhamento justificado, 

todas as margens com 2,5 cm; 

• o título da obra deverá constar da parte superior da página.  

*O nome do arquivo deve ser apenas o título da obra inscrita.  

*É proibida qualquer forma de identificação do autor do texto nas margens, no rodapé e no texto do arquivo, 

nome ou sobrenome do autor. 

4. O envio do e-mail poderá ser realizado somente uma vez e não serão permitidos quaisquer ajustes ou 

alteração dos originais enviados. 

5. Ao se inscrever, através do envio do conto, o autor concorda com a publicação da obra, através de E-BOOK. 

SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

1. As produções serão analisadas por comissão designada pelo Colégio Bagozzi. 

2. Na fase de seleção dos textos, a comissão julgadora terá acesso somente ao arquivo das obras inscritas 

(numeradas), do qual serão removidas a autoria. Somente após a escolha das obras vencedoras será realizada 

a identificação dos autores para divulgação do resultado. 

3. Os critérios para análise e seleção das obras inscritas serão: 

• a originalidade do texto – 2,0; 

• fidelidade ao tema proposto – 2,0; 

• o teor artístico – 2,0; 

• apresentação de elementos pertencentes ao gênero textual conto – 2,0; 

• adequação ortográfica – 2,0. 

 

RESULTADOS 

 Os resultados serão divulgados no Evento de Premiação a realizar-se no dia 19 de novembro de 2021, às 

17h00 no Salão Nobre do Colégio Bagozzi. 

PREMIAÇÃO 

1. A premiação será organizada por série/ano, portanto, quatro alunos serão contemplados. 

2. O prêmio consiste em UM CARTÃO PRESENTE da LIVRARIAS CURITIBA com o valor de R$100,00. 

3. Todos os alunos participantes do concurso receberão CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO. 

4. Dentre os quatro alunos premiados, um estudante receberá um KINDLE, através da análise do rendimento 

escolar. 

5. A publicação dos melhores textos será feita pelo Colégio Bagozzi, em formato digital, através das redes 

sociais do Colégio. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. O candidato será desclassificado em caso de comprovação de plágio.  



2. O texto não poderá ser divulgado por quaisquer meios, até a data da premiação. 

3. O Colégio Bagozzi reserva-se o direito de: 

a) Fazer a revisão gramatical do texto e diagramação para fins de publicação; 

b) Proceder a edição e incorporar ilustrações para a produção final da obra; 

c) Utilizar os trabalhos selecionados, em material institucional, por prazo indeterminado; 

d) Não se responsabilizar por cópias, plágios ou fraudes. 

4. Informações complementares poderão ser obtidas com as professoras Carla Viccini (PRODUÇÃO DE TEXTO) 

e Elaine Minami (LÍNGUA PORTUGUESA E PRODUÇÃO DE TEXTO). 

 

 

 


