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PRÊMIO LITERÁRIO ESTUDANTIL

MEU LAR, MEU LUGAR 
 
Apresentação: 
Pelo terceiro ano consecutivo, a Secretaria de Educação de Paraíba do Sul

realizar o Prêmio Literário Estudantil Paraíba do Sul, cujo resultado é a publicação de um livro 

em formato de coletânea com  textos selecionados de alunos de 1º

Fundamental da Rede Municipal de Ensino, além de ilustrações em preto e branco, também dos 

alunos da Rede. O prêmio, que teve início em 2017, vem resgatando um sentimento muito 

importante de pertencimento nos alunos da Rede Municip

escrevem, olhado para o seu lugar com mais amor, mais afeto, mais valor.

A temática “Meu lar, meu lugar”, visa incentivar que cada aluno vivencie um resgate afetivo 

dentro das memórias ou  experiências promovidas em suas

pessoas, objetos e sentimentos que fazem com que este seja seu lugar principal no mundo, seu 

ponto de partida para ampliar horizontes e alcançar conquistas pessoais.

Independente das condições físicas, localização, estilo ou

nosso em nossa vida, é em nossa casa que crescemos, evoluímos, aprendemos a lidar com o 

mundo e para onde retornamos, seja das atividades diárias, de um passeio, de uma viagem.

Portanto, cabe a cada um de nós contribuir p

que cada objetivo, mesmo que simples, tenha seu papel em nossa história.

O endereço existe, mas quem faz com que seja um lar é cada um de nós.

Regulamento: 
1. Tema: 

Meu lar, meu lugar (não é necessário que o 

mas a ideia).  
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MEU LAR, MEU LUGAR – Volume III 

Pelo terceiro ano consecutivo, a Secretaria de Educação de Paraíba do Sul

realizar o Prêmio Literário Estudantil Paraíba do Sul, cujo resultado é a publicação de um livro 

textos selecionados de alunos de 1º ano 

Fundamental da Rede Municipal de Ensino, além de ilustrações em preto e branco, também dos 

alunos da Rede. O prêmio, que teve início em 2017, vem resgatando um sentimento muito 

importante de pertencimento nos alunos da Rede Municipal de Ensino que tem, à medida que 

escrevem, olhado para o seu lugar com mais amor, mais afeto, mais valor.

A temática “Meu lar, meu lugar”, visa incentivar que cada aluno vivencie um resgate afetivo 

experiências promovidas em suas casas, lembrando de momentos, 

pessoas, objetos e sentimentos que fazem com que este seja seu lugar principal no mundo, seu 

ponto de partida para ampliar horizontes e alcançar conquistas pessoais.  

Independente das condições físicas, localização, estilo ou por quanto tempo um endereço seja 

nosso em nossa vida, é em nossa casa que crescemos, evoluímos, aprendemos a lidar com o 

mundo e para onde retornamos, seja das atividades diárias, de um passeio, de uma viagem.

Portanto, cabe a cada um de nós contribuir para que o amor more conosco nesse endereço e 

que cada objetivo, mesmo que simples, tenha seu papel em nossa história.

O endereço existe, mas quem faz com que seja um lar é cada um de nós. 

lugar (não é necessário que o texto tenha este título ou a expressão no mesmo, 
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Pelo terceiro ano consecutivo, a Secretaria de Educação de Paraíba do Sul  tem o privilégio de 

realizar o Prêmio Literário Estudantil Paraíba do Sul, cujo resultado é a publicação de um livro 

ano ao 9º ano do Ensino 

Fundamental da Rede Municipal de Ensino, além de ilustrações em preto e branco, também dos 

alunos da Rede. O prêmio, que teve início em 2017, vem resgatando um sentimento muito 

al de Ensino que tem, à medida que 

escrevem, olhado para o seu lugar com mais amor, mais afeto, mais valor.  

A temática “Meu lar, meu lugar”, visa incentivar que cada aluno vivencie um resgate afetivo 

casas, lembrando de momentos, 

pessoas, objetos e sentimentos que fazem com que este seja seu lugar principal no mundo, seu 

 

por quanto tempo um endereço seja 

nosso em nossa vida, é em nossa casa que crescemos, evoluímos, aprendemos a lidar com o 

mundo e para onde retornamos, seja das atividades diárias, de um passeio, de uma viagem. 

ara que o amor more conosco nesse endereço e 

que cada objetivo, mesmo que simples, tenha seu papel em nossa história.  

 

texto tenha este título ou a expressão no mesmo, 



  

 
 

Av. Marechal Castelo Branco, 119 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. Categorias:  

Prosa, Poesia, Ilustrações  

Todos os alunos de 2º ano ao 9

categorias, desde que obedeçam as seguintes normas:

 

Cada aluno somente poderá participar em uma categoria.

As poesias poderão ter até 30 versos.

Os textos em prosa poderão ter até uma lauda com, no máximo, 300 palavras.

As ilustrações somente poderão ser feitas em tamanho A5 (metade de uma folha A4), em lápis 

grafite, sem nenhuma escrita. Identificação no verso.

 

3. Inscrições:  

A escola fará a inscrição dos alunos, cada aluno poderá participar em uma categoria. As 

ilustrações deverão ser entregues no formato original do aluno, sem nome na frente ou qualquer 

tipo de escrito.  As informações precisam estar no verso do desenho. Os trabalhos de escrita 

deverão estar revisados, digitados e impressos. Todos os trabalhos deverão trazer a 

identificação do autor: nome completo, série, turma, professor responsável. Os me

ser entregues na Secretaria de Educação, aos cuidados da Comissão Organizadora.

 

4. Responsabilidade pela autoria da obra:

Fica expressamente proibida a reprodução total ou parcial de obra de terceiros (PLÁGIO), 

protegida na forma da legislação vigente (Lei de Direitos Autorais nº 9.610/98).

 

5. Seleção dos trabalhos:  

Uma comissão formada por funcionários da Secretaria 

Sul, juntamente com escritores e profissionais literários, fará a seleção dos tr

que deverão somar 80 entre poesias e textos em prosa, de acordo com a qualidade dos 

mesmos. Também serão selecionadas 20 ilustrações que comporão a obra.

selecionados constarão da coletânea a ser lançada em tarde festiva d
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9º ano do Ensino Fundamental poderão participar de todas as 

categorias, desde que obedeçam as seguintes normas: 

aluno somente poderá participar em uma categoria. 

As poesias poderão ter até 30 versos. 

Os textos em prosa poderão ter até uma lauda com, no máximo, 300 palavras.

As ilustrações somente poderão ser feitas em tamanho A5 (metade de uma folha A4), em lápis 

grafite, sem nenhuma escrita. Identificação no verso. 

A escola fará a inscrição dos alunos, cada aluno poderá participar em uma categoria. As 

ilustrações deverão ser entregues no formato original do aluno, sem nome na frente ou qualquer 

As informações precisam estar no verso do desenho. Os trabalhos de escrita 

deverão estar revisados, digitados e impressos. Todos os trabalhos deverão trazer a 

identificação do autor: nome completo, série, turma, professor responsável. Os me

ser entregues na Secretaria de Educação, aos cuidados da Comissão Organizadora.

4. Responsabilidade pela autoria da obra: 

Fica expressamente proibida a reprodução total ou parcial de obra de terceiros (PLÁGIO), 

legislação vigente (Lei de Direitos Autorais nº 9.610/98).

Uma comissão formada por funcionários da Secretaria Municipal de Educação de Paraíba do 

Sul, juntamente com escritores e profissionais literários, fará a seleção dos tr

80 entre poesias e textos em prosa, de acordo com a qualidade dos 

mesmos. Também serão selecionadas 20 ilustrações que comporão a obra.

selecionados constarão da coletânea a ser lançada em tarde festiva de autógrafos.
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poderão participar de todas as 

Os textos em prosa poderão ter até uma lauda com, no máximo, 300 palavras.  

As ilustrações somente poderão ser feitas em tamanho A5 (metade de uma folha A4), em lápis 

A escola fará a inscrição dos alunos, cada aluno poderá participar em uma categoria. As 

ilustrações deverão ser entregues no formato original do aluno, sem nome na frente ou qualquer 

As informações precisam estar no verso do desenho. Os trabalhos de escrita 

deverão estar revisados, digitados e impressos. Todos os trabalhos deverão trazer a 

identificação do autor: nome completo, série, turma, professor responsável. Os mesmos deverão 

ser entregues na Secretaria de Educação, aos cuidados da Comissão Organizadora. 

Fica expressamente proibida a reprodução total ou parcial de obra de terceiros (PLÁGIO), 

legislação vigente (Lei de Direitos Autorais nº 9.610/98).  

de Educação de Paraíba do 

Sul, juntamente com escritores e profissionais literários, fará a seleção dos trabalhos publicados, 

80 entre poesias e textos em prosa, de acordo com a qualidade dos 

mesmos. Também serão selecionadas 20 ilustrações que comporão a obra.  Os trabalhos 

e autógrafos.  
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6. Premiação: 

Os alunos cujos trabalhos forem selecionados para constar da edição literária, serão premiados 

com 4 exemplares do livro e um certificado de premiação, assinado pelo prefeito.

comunicação da seleção será feita através da di

 

7. Termo de autorização:  

Todos os responsáveis deverão assinar a autorização pela publicação em obra dos trabalhos 

selecionados, assim como liberação do uso de áudio e imagens para divulgação do prêmio.

 

8. Prazos:  

O recebimento dos trabalhos concorrentes terão o prazo encerrado em

A divulgação dos trabalhos selecionados ocorrerá no dia 30/10/2019

organizadora enviará por e-mail os modelos de autorizações a serem preenchidas.

As autorizações de publicação pelos responsáveis deverão ser entregues pelos diretores na 

Secretaria de Educação até o dia 

O lançamento da coletânea se dará entre os dias 5 e 15 de dezembro.

 

9. Sobre a coletânea: 

 

Formato 14 x 21 cm, capa plastificada, papel off set branco, registro ISBN, média de 180 

páginas, edição de 1000 exemplares.

 

10: Esclarecimentos: 

 

Dúvidas poderão ser esclarecidas pela 

pelas profissionais  Alessandra Satiro

educacaopmps@gmail.com. 
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Os alunos cujos trabalhos forem selecionados para constar da edição literária, serão premiados 

com 4 exemplares do livro e um certificado de premiação, assinado pelo prefeito.

comunicação da seleção será feita através da direção das escolas.  

Todos os responsáveis deverão assinar a autorização pela publicação em obra dos trabalhos 

selecionados, assim como liberação do uso de áudio e imagens para divulgação do prêmio.

trabalhos concorrentes terão o prazo encerrado em 27/09/2019.

lecionados ocorrerá no dia 30/10/2019

mail os modelos de autorizações a serem preenchidas.

As autorizações de publicação pelos responsáveis deverão ser entregues pelos diretores na 

Secretaria de Educação até o dia 08/11/2019. 

O lançamento da coletânea se dará entre os dias 5 e 15 de dezembro.  

stificada, papel off set branco, registro ISBN, média de 180 

páginas, edição de 1000 exemplares. 

Dúvidas poderão ser esclarecidas pela Comissão Organizadora do Prê

pelas profissionais  Alessandra Satiro, Djanira Mendonça, Djenaine Sibyl, no 
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Os alunos cujos trabalhos forem selecionados para constar da edição literária, serão premiados 

com 4 exemplares do livro e um certificado de premiação, assinado pelo prefeito.  A 

Todos os responsáveis deverão assinar a autorização pela publicação em obra dos trabalhos 

selecionados, assim como liberação do uso de áudio e imagens para divulgação do prêmio.  

27/09/2019. 

lecionados ocorrerá no dia 30/10/2019, quando a comissão 

mail os modelos de autorizações a serem preenchidas.  

As autorizações de publicação pelos responsáveis deverão ser entregues pelos diretores na 

stificada, papel off set branco, registro ISBN, média de 180 

rêmio Literário, formada 

, Djenaine Sibyl, no e-mail 

mailto:educacaopmps@gmail.com
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LEMBRETES:  

 O trabalho com a produção dos textos deve levar os alunos a apropriação da linguagem como 

meio de expressão e comunicação do potenci

produção do texto o produto final do processo, recomenda

gênero textual de acordo com a categoria escolhida para concorrer.

POEMA - “O poema é criado como se fosse um jogo d

não apenas a leitura coerente, mas também a buscar outras leituras possíveis

escola:caderno do professor:orientação para produção de textos)

PROSA - É o estilo natural de falar e escrever, com

outras particularidades da estrutura poética

pessoas para se expressarem racionalmente.

linguagem discorrida de maneira cont

SUGESTÃO: Utilizar o material da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o futuro: A 

ocasião faz o escritor: caderno do professor: orientação para a produção de textos

produção Maria Aparecida Laginestra, Maria Imaculada Pereira).

Cenpec,2010.Coleção a Olimípíada). Poetas da escola:caderno do professor:orientação para a 

produção de textos\(equipe de produção Anna Helena Altenfelder, Maria Alice Armelin). 

Paulo:Cenpec, 2010.(Coleção da Olimpíada)
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O trabalho com a produção dos textos deve levar os alunos a apropriação da linguagem como 

meio de expressão e comunicação do potencial criativo. Dessa forma, e acreditando ser a 

produção do texto o produto final do processo, recomenda-se trabalhar em sequência didática o 

gênero textual de acordo com a categoria escolhida para concorrer. 

“O poema é criado como se fosse um jogo de palavras. Ele motiva o leitor a descobrir 

não apenas a leitura coerente, mas também a buscar outras leituras possíveis

escola:caderno do professor:orientação para produção de textos) 

o estilo natural de falar e escrever, com  ausência de musicalidade

outras particularidades da estrutura poética. Consiste na conversa cotidiana usada pelas 

pessoas para se expressarem racionalmente. Em geral, a prosa apresenta análise, narração e 

linguagem discorrida de maneira contínua.  

Utilizar o material da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o futuro: A 

ocasião faz o escritor: caderno do professor: orientação para a produção de textos

produção Maria Aparecida Laginestra, Maria Imaculada Pereira).

Cenpec,2010.Coleção a Olimípíada). Poetas da escola:caderno do professor:orientação para a 

(equipe de produção Anna Helena Altenfelder, Maria Alice Armelin). 

Paulo:Cenpec, 2010.(Coleção da Olimpíada) 
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O trabalho com a produção dos textos deve levar os alunos a apropriação da linguagem como 

al criativo. Dessa forma, e acreditando ser a 

se trabalhar em sequência didática o 

e palavras. Ele motiva o leitor a descobrir 

não apenas a leitura coerente, mas também a buscar outras leituras possíveis”. (Poetas da 

ausência de musicalidade, rima, ritmo e 

Consiste na conversa cotidiana usada pelas 

Em geral, a prosa apresenta análise, narração e 

Utilizar o material da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o futuro: A 

ocasião faz o escritor: caderno do professor: orientação para a produção de textos\(Equipe de 

produção Maria Aparecida Laginestra, Maria Imaculada Pereira).-São Paulo: 

Cenpec,2010.Coleção a Olimípíada). Poetas da escola:caderno do professor:orientação para a 

(equipe de produção Anna Helena Altenfelder, Maria Alice Armelin). – São 


