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II CONCURSO DE PRODUÇÃO E DECLAMAÇÃO DE POEMAS  
 

REGULAMENTO 
 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E 
CULTURA através da BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESPAÇO 
CULTURAL FONTE DO APRENDIZ, localizada na Avenida Mato 
Grosso, Setor C, 436. Inscrita no CNPJ: 17.987.453/0001-56, torna 

público o regulamento do II CONCURSO DE PRODUÇÃO E 
DECLAMAÇÃO DE POEMAS, do Município de Querência conforme os 
dispositivos abaixo. 
 
1 - TEMA  
 

I. O tema a ser desenvolvido pelos participantes na criação do texto 
é livre, bem como na escolha do poema para a declamação. 
 
2. DOS OBJETIVOS 
 
 I. Estimular pessoas da comunidade e alunos de todas as escolas 

do município de Querência para a criatividade literária na arte de 
escrever poesias e declamar num espaço de cultura que sirva como 
fonte de motivação e entretenimento.  
 
3. DA PARTICIPAÇÃO  
 

I. Só Poderão participar pessoas residentes no município de 
Querência. 
 
4. INSCRIÇÕES  
 
4.1. A inscrição será realizada no período de 24 a 28 de setembro 

de 2018, nas dependências da BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESPAÇO 
CULTURAL FONTE DO APRENDIZ e será assim organizada:  
a) Da produção de poemas poderão  participar  as categorias : 

  infantojuvenil de 12 a 14 anos.  

        juvenil adulto  de 15 anos acima.  
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I. Na categoria produção de poema poderá inscrever-se com apenas 
01 (um) poema;  

II. O participante que concorrerá com o texto poderá também 
concorrer na declamação; 
IV.  Os poemas deverão ser inéditos e entregue em duas (2) vias; 
V. Cada uma das vias deverá ser apresentada sem a inclusão de 
qualquer elemento que permita a identificação do autor (rubrica, 
dedicatória, nome, etc.); 

VI. A ficha de inscrição estará disponível no site da prefeitura 
www.querencia.mt.gov.br, no ANEXO I. 
 

 
b)Da declamação de poemas poderão  participar as categorias: 

 infantil de 07 a 10 anos. 

 Infantojuvenil de 11 a 14 anos. 

 Juvenil adulto de 15 anos acima. 

I. O texto inscrito para a declamação poderá ser de qualquer autor 
de escolha do participante.  Podendo ser de sua autoria. 

II. O participante deverá entregar junto com a ficha de inscrição 
duas (2) cópias do poema na qual deve constar o nome do  autor do 
mesmo. 
III. Para declamar o poema os participantes poderão se inscrever  
individualmente  ou  em duplas; 

VI. Os inscritos para a participar da declamação poderão  procurar 

a comissão organizadora para agendar um horário com a professora 
Ana Paula Carrasco Frederico para receber dicas de expressões e 
figurinos, para melhorar a apresentação no Palco a partir da data 
da inscrição; 
V. Os participantes que optarem pela declamação em duplas, se 
forem premiados, dividirão a premiação em partes iguais, sendo que 

apenas um dos participantes será responsável  em encaminhar a 
documentação para receber a premiação; 
VI. A ficha de inscrição estará disponível no site da prefeitura 
www.querencia.mt.gov.br, no ANEXO II. 
4.2 –Os documentos exigidos para a inscrição no II CONCURSO DE 

PRODUÇÃO E DECLAMAÇÃO DE POEMAS são: 

http://www.querencia.mt.gov.br/
http://www.querencia.mt.gov.br/
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I. A ficha de inscrição deverá ser entregue devidamente preenchida 
(digitada ou a caneta) 

II. Cada poema tanto da produção quanto da declamação deverá ser 
apresentado em 02 (duas) vias datilografadas ou digitadas em 
papel tamanho A4, letra com fonte “Arial 12” e espaçamento 1,5, de 
um só lado do papel, com todas as páginas numeradas; 
III.Cópia de um documento com foto ( RG, CNH, PASSAPORTE, 
CARTEIRA DE TRABALHO). 

 
5. CONDIÇÕES  
 
I. Não poderão participar do II CONCURSO DE PRODUÇÃO E 
DECLAMAÇÃO DE POEMAS qualquer profissional que mantenha 
vínculo de trabalho com a BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESPAÇO 

CULTURAL FONTE DO APRENDIZ;  
II. Os participantes deverão estar presente no evento de divulgação 
do resultado das premiações ou mandar um representante, tendo 
comunicado antecipadamente a comissão Organizadora. 
 
6. DA PREMIAÇÃO DAS PRODUÇÕES DE POEMAS 

 
I. Os participantes serão classificados em 2 (duas) categorias, 
conforme descrito abaixo:  

 Categoria infantoJuvenil de 12 a 14 anos;  

1° lugar – 400,00 
2° lugar -300,00 
3° lugar – 200,00 

4° lugar -100,00 
5° lugar – 80,00 
6° lugar – 50,00 
 

 Categoria  juvenil adulto de 15 anos acima 

1° lugar – 400,00 
2° lugar -300,00 
3° lugar – 200,00 

4° lugar -100,00 
5° lugar – 80,00 
6° lugar – 50,00 
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7.. DA PREMIAÇÃO DAS DECLAMAÇÕES 

 
l. Os participantes serão classificados em três categorias, conforme 
descrito abaixo : 

 Categoria infantil de 7 a 10 anos 

1° lugar – 150,00 
2° lugar -100,00 
3° lugar – 50,00 

 

 Categoria Infantojuvenil de 11 a 14 anos 

1° lugar – 200,00 
2° lugar -150,00 
3° lugar – 100,00 
 

 Categoria Juvenil adulto de 15 anos acima 

1° lugar – 300,00 
2° lugar -200,00 

3° lugar – 150,00 
II. A premiação tanto dos participantes escritores, quanto dos 
declamadores acontecerá na etapa final do evento, a ser realizada 
no dia 19 DE OUTUBRO DE 2018 às 19h00min, na BIBLIOTECA 

MUNICIPAL E ESPAÇO CULTURAL FONTE DO APRENDIZ ou em 
outro local conforme número de inscritos; 

III. Todos os inscritos receberão certificado de participação na noite 
do evento. 
7. DA Comissão JULGADORA.  
 
7.1 DOS POEMAS 
 

 I. A comissão julgadora dos textos produzidos será composta por 03 
(três) pessoas da área de literatura ou artes convidadas pela 
Coordenação do Concurso;  
II. A comissão julgadora selecionará os poemas de cada Categoria, 
com suas respectivas classificações, sendo que a divulgação dos 

textos só acontecerá no dia da entrega da premiação; 
II. A classificação dos poemas será realizada de forma 
individualizada pelos jurados na Biblioteca e cada um poderá 
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escolher o horário que melhor lhe convier para a realização das 
escolhas; 

III. Cada jurado receberá os poemas numerados e lançará nota de 0 
a 10 para cada texto; 
IV. A somatória das notas será feita pela comissão organizadora, no 
caso de empate será convidado dois dos jurados para o desempate; 
III. Para a premiação dos textos os jurados observarão  os seguintes 
critérios:  

 Criatividade;  

 Originalidade;  

 Uso de figuras de linguagem;  

 Relação expressiva entre forma e conteúdo;  

 Pensamento crítico;  

 Coerência do texto . 
 
7.2 DAS DECLAMAÇÕES  

 
I. A comissão julgadora das declamações será composta por 03 
(três) pessoas com algum conhecimento na área das artes cênicas; 
II. Para o consenso da premiação das declamações serão 
observados os seguintes critérios:  

 Entonação;  

 Apresentação pessoal (escolha do figurino);  

 Expressão corporal;  

 Apresentação do poema na sua forma original.  

III. A comissão julgadora é soberana em suas decisões;  
8. CONDIÇÕES GERAIS  
 
I. A realização da inscrição no concurso implica na plena aceitação, 

por parte do candidato, de todas as disposições estabelecidas neste 
Regulamento;  
II. A BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESPAÇO CULTURAL FONTE DO 
APRENDIZ poderá utilizar, sem ônus, os poemas classificados para 
qualquer tipo de divulgação; 
 III. O preenchimento da ficha de inscrição deverá ser completo, sob 

pena do cancelamento da participação do candidato no Concurso;  
IV. Para Menores de idade, todos os participantes deverão vir com a 
autorização assinada pelo responsável legal. 
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V. Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do 
Concurso;  

 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL FONTE DO APRENDIZ. 
 
   
 

 
Mônica Carrasco Tonolo 

Coordenadora da Biblioteca e Ep. Cult. Fonte do Aprendiz 
 
 
 

 
 Rosita Maria Hahn 

Secretaria de Educação, Desporto, Lazer e Cultura 
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ANEXO I 
 

     FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO DE PRODUÇÃO DOS POEMAS 
 

INSCRIÇÃO 

EFETUADA 
 

(    ) Próprio 
 
(   ) Responsável 

INSCRIÇÃO 

N° 

Nome do Poema: 

 
___________________________ 
___________________________
___________________________ 
 

       CATEGORIA 

(  ) Infantojuvenil 12 
AOS 14 ANOS. 

(   ) Juvenil Adulto15 
ANOS ACIMA. 

 

Nome Completo:_______________________________________________________________________ 
 

Identidade:_________________________/Órgão Emissor:__________________________________ 

Endereço:______________________________________________ N°________Setor:______________ 

Cidade:______________________Estado:____email:_______________________________________ 

Data de Nascimento:_______/______/_____ Tel.Celular__________________________________ 

Outro contato_____________________________________________________ 

AUTORIZAÇÃO PARA MENORES 

 

Eu ___________________________________________________,portador do RG. 
nº_____________________ responsável pelo menor 
___________________________________________________, Autorizo o mesmo a participar do II 
concurso de produção de  poemas, bem como o uso de imagem do participante para divulgação 
do evento e  também a publicação e uso   do texto sem qualquer ônus para a Biblioteca e 
Espaço Cultural Fonte do Aprendiz e declaro que o texto é da autoria do mesmo.  
Querência, ____de _________________ de 2018. 
                                                                              ____________________________________ 

                                                   Assinatura 

DECLARAÇÃO PARA MAIORES DE IDADE 

 
Eu, ________________________________________________, CPF nº___________________ ___, RG nº 
___________________, declaro para os devidos fins, em especial o de participação no presente 
concurso, que o poema ora inscrito é original e de minha própria autoria, assumindototal 
responsabilidade pela declaração firmada e autorizo o uso de minha imagem para divulgação 
do evento, bem como a publicação do texto inscrito sem qualquer ônus para a Biblioteca e 
Espaço Cultural Fonte do Aprendiz. 
Querência_____ de _________________ de 2018. 
                                                                                       ____________________________________  

                                                                Assinatura 

Ao preencher a ficha de inscrição, o participante atesta que leu o regulamento do concurso e 
aceita as condições por ele expressas. 

 
 

__________________________________________________________ 
 

Responsável pelo recebimento 
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ANEXO II 

                    FICHA DE INSCRIÇÃO PARA DECLAMADORES 
 

INSCRIÇÃO 
EFETUADA 

 
(    ) Próprio 

 
(   ) Responsável 

INSCRIÇÃO 
N° 

Nome do Poema: 
 

________________________ 
________________________ 

________________________ 

Categoria 
(  ) infantil 7 a 10 

anos. 
(  ) infantojuvenil 11 

a 14 anos. 
(  ) juvenil adulto 15  

anos acima. 

 
Nome Completo:________________________________________________________________ 
 
Identidade:_____________________Órgão emissor:________________________________ 

Endereço:_______________________________________________________________________ 

Complemento:________________________________ N°__________Setor:_______________ 

Cidade:_______________Estado:_____E-mail:_____________________________________ 

Data de Nascimento:_______/______/_____  

Tel.:_____________________Outros contatos:__________________________ 

A DECLAMAÇÃO SERÁ (  ) DUPLA   (   ) INDIVIDUAL 

Nome do outro declamador:____________________________________________________ 

AUTORIZAÇÃO PARA MENORES (Pais ou responsáveis) 

Eu ___________________________________________________,portador do RG. 
nº_____________________ responsável pelo menor 

___________________________________________________, Autorizo o mesmo a participar do 
II Concurso de Declamação de  Poemas, bem como o uso de imagem do participante  
para divulgação do evento . 

Querência, ____de _________________ de 2018. 
                                          ________________________________________________ 

                       Assinatura 

AUTORIZAÇÃO PARA MAIORES DE IDADE 
Eu, ________________________________________________, CPF nº___________________ ___, 
RG nº ___________________, autorizo o uso de minha imagem para divulgação do evento 
II Concurso de Produção e declamação de poemas.  
Querência_____ de _________________ de 2018. 

                                                   ____________________________________________________  
                                                                          Assinatura 

Ao preencher a ficha de inscrição, o participante atesta que leu o regulamento 

do concurso e aceita as condições por ele expressas. 
 
 

______________________________________________________________________ 
 

Responsável pelo recebimento 


