CONCURSO ESTUDANTIL - FLIPOÇOS 2018
13ª FEIRA NACIONAL DO LIVRO DE POÇOS DE CALDAS
“A Literatura e os outros Saberes”

A GSC Eventos Especiais em parceria com a Secretaria Municipal de
Educação de Poços de Caldas e a Superintendência Regional de
Ensino lança o Concurso Estudantil “A importância do saber”, como
atividade integrante 13ª Feira Nacional do Livro de Poços de Caldas e
Flipoços 2018.

REGULAMENTO
1. Objetivos do Concurso
·Fazer com que as escolas e comunidade de Poços de Caldas se
envolvam com a temática principal da XIII Feira Nacional do Livro e
Flipoços 2018 – A Literatura e os outros saberes;
·Oportunizar aos jovens e crianças a possibilidade de desenvolverem e
mostrarem seus trabalhos de forma abrangente, estimulando assim,
seus talentos através da Arte e Literatura;
·Reforçar a importância das obras literárias e na inspiração de novos
escritores e movimentos artísticos culturais;

2. Etapas do Concurso Estudantil
Primeira Etapa - Unidade Escolar: Os alunos interessados em participar
do Concurso deverão entregar seus trabalhos para os seus professores
responsáveis. Estes farão uma pré-seleção e encaminharão os
selecionados para a GSC Eventos Especiais (Rua Prefeito Chagas, 305,
sala 308, centro) juntamente com a ﬁcha de inscrição do Aluno, assinada
pela professora responsável, até o dia 16 de Março de 2018.
Segunda Etapa: Os trabalhos recebidos pelas escolas serão levados para
análise e terão o resultado divulgado no dia 13 de Abril de 2018, no site do
evento.
Informações Importantes:
1-A Ficha de Inscrição é individual e está disponível no site e deverá ser
impressa e entregue juntamente com os trabalhos.
2-No trabalho, o aluno não deve colocar o nome, somente um
pseudônimo.
3-Cada escola deverá participar com no máximo 3 (três) trabalhos por
categoria e de cada modalidade, ou seja, 3 (três) trabalhos da categoria
1º ao 3º Ano do Ensino Fundamental na Modalidade Desenho e mais 3
(três) trabalhos da categoria 1º ao 3º Ano do Ensino Fundamental na
Modalidade Redação, seguindo dessa forma para as próximas
categorias;
4-A escola deverá realizar a inscrição de seus respectivos estudantes até
o dia 16 de março de 2018 (sexta-feira), sem possibilidade de
prorrogação, mediante ﬁcha de inscrição, devidamente assinada pela
professora responsável e trabalhos entregues na GSC Eventos;
4. Abrangência do Concurso:
O Concurso é válido para todas as escolas públicas (estaduais e
municipais) e particulares do Município de Poços de Caldas.
Classiﬁcações das Modalidades e Categorias:
A)Modalidade: Desenhos
Categorias:
1° Ano ao 3º Ano do Ensino Fundamental
4º Ano ao 6º Ano do Ensino Fundamental
7º Ano ao 9º Ano do Ensino Fundamental
1º Ano ao 3º Ano do Ensino Médio

“Para você, qual a importância do saber no desenvolvimento humano?”
·A ﬁcha de inscrição do estudante deverá estar anexada junto ao desenho.
·A Escola deverá selecionar 3 (três) trabalhos de cada categoria para enviar,
respeitando um trabalho por aluno.
B) Modalidade: Redação
Categorias:
1º Ano ao 3° Ano do Ensino Fundamental
4º Ano ao 6º Ano do Ensino Fundamental
7º Ano ao 9º Ano do Ensino Fundamental
1º Ano ao 3º Ano do Ensino Médio
B.1)Regras para o desenvolvimento dos trabalhos:
·Um trabalho por aluno.
·O título da redação é livre;
·Deverá ser transcrito em folha de papel sulﬁte A4 ou papel almaço; com
caneta azul ou preta; deverá conter até 30 linhas, a letra do aluno deve ser
clara e legível,
·Na folha deverá conter como identiﬁcação somente o pseudônimo (o
mesmo da ﬁcha de inscrição);
·A produção da redação deve ser baseada na questão:
“Para você, qual a importância do saber no desenvolvimento humano?”
·A ﬁcha de inscrição do estudante deverá estar grampeada junto à redação.
·A Escola deverá selecionar 3 (três) trabalhos de cada categoria para enviar
para o Concurso, respeitando um trabalho por aluno.
5)Prazos:
O Cronograma de participação das escolas e alunos será:
·Até 16 de Março de 2018 - Entrega dos trabalhos na GSC Eventos Especiais
(Rua Prefeito Chagas, 305, sala 308, centro)
·Até 16 de Abril de 2018 - Resultado Oﬁcial dos Trabalhos Vencedores
·Dia 03 de Maio de 2018 – Premiação dos alunos vencedores durante a
programação do evento, local e horário a conﬁrmar e divulgados no site.
6)Julgamento dos Trabalhos Inscritos:
A Comissão Julgadora será formada por membros da sociedade de Poços
de Caldas, ligados às áreas referentes a cada categoria do Concurso
Estudantil do Flipoços 2018. Na Categoria Desenho, a Comissão será
composta pela artista Daisy Freitas Doné e pela professora Marília Rossi e
na Categoria Redação será composta pelos escritores Raquel Fávaro e
Tadeu Rodrigues.
O resultado ﬁnal será divulgado no site do Festival Literário de Poços de
Caldas, www.ﬂipocos.com, nos meios de comunicação e as escolas serão
previamente comunicadas.
7)Premiação:
7.1 Os trabalhos selecionados nas duas Categorias serão expostos na XIII
Feira Nacional do Livro Poços de Caldas e Flipoços 2018.
7.2 A premiação dos alunos que vencerem nos primeiros lugares de cada
categoria será um livro a sua escolha, de algum dos autores que virão à
Poços de Caldas para a programação oﬁcial do Flipoços 2018. A
organização do evento se encarregará de adquirir o exemplar escolhido e
pedir o autógrafo do escritor. Estes exemplares serão entregues aos alunos
vencedores na solenidade de premiação que acontecerá no dia 03 de Maio
de 2018, quinta-feira, durante a programação do Festival Literário de Poços
de Caldas (Flipoços).
7.3 Os estudantes classiﬁcados receberão um Certiﬁcado de Vencedores
do Concurso Flipoços 2018 emitido pelo GSC Eventos Especiais.
Dica: Coloque um pseudônimo bem original para não correr o risco de ter
outro igual e a organização ter que mudar. O bacana é participar com a sua
imaginação!

A.1) Regras para o desenvolvimento dos trabalhos:

Obs: Os trabalhos serão entregues à Comissão Julgadora sem a Ficha de
Inscrição, dessa forma, o avaliador não saberá de quem é o trabalho e nem
de qual escola.

·Um trabalho por aluno;
·O desenho deverá ser feito utilizando folha sulﬁte A4 branca,
devidamente identiﬁcada no verso com o pseudônimo escolhido pelo
aluno (o mesmo da ﬁcha de inscrição);
·Para a pintura poderão ser utilizados: guache, tinta a óleo, graﬁte, lápis
de cor, giz de cera, colagens, texturas, etc.;
·A produção do desenho deve ser baseada na questão:

Para mais informações, esclarecimento e qualquer dúvida entrar em
contato:
GSC Eventos Especiais Ltda.
Rua Prefeito Chagas, 305, sala 308 – Edifício Manhattan
CEP: 37701-010 - Poços de Caldas - Telefone: (35) 3697-1551
E-mail: coordenacao@gsceventos.com.br – Maíra Carvalho
Site: www.ﬂipocos.com

