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2º Concurso Cultural de Escrita Criativa 

 “Siqueira Campos é Arte!” 

Nomeamos como Escrita Criativa e não somente REDAÇÃO, por que como 
se trata de uma produção CULTURAL, não vamos prendê-la somente a um texto téc-
nico e etc. queremos que as crianças e adolescentes soltem a imaginação, poderão 
escrever: poemas, crônicas, contos e prosa poética (o tamanho dos textos estará nas 
especificações desse projeto). 

O intuito maior desse Concurso é despertar o eu criador, criativo, poético e 
escritor nas crianças e adolescentes.  

 

Justificativa do projeto 

A escrita, assim como a leitura, não pode ser algo punitivo e tortuoso, precisa 
ser leve e agradável, aprender as técnicas de escrita é muito importante, mas não o 
mais importante. Vivemos num mundo conturbado, e a pandemia que nos acomete só 
piora tudo isso, por isso precisamos da Arte, precisamos desse respiro, e esse é o 
intuito desse projeto. 

Não podemos perder nossas raízes culturais, nosso passado, pessoas inte-
ressantes que passaram por nossas vidas, por nossa cidade e que muitas acabam 
desaparecendo com o tempo. Precisamos resgatar nosso folclore, nossa música, culi-
nária e etc. por isso o tema do concurso “Siqueira Campos é Arte!”, há inúmeros fato-
res que poderão ser trabalhados – vultos históricos, lugares, construções, escolas, 
bairros, artistas e etc. 

 

Objetivo geral 

O 2º Concurso Cultural de Escrita Criativa “Siqueira Campos é Arte!” 
tem como objetivo promover a reflexão e o inquietamento em crianças e adolescentes 
de Siqueira Campos a respeito dos valores humanos, sociais e artísticos de nossa 
cidade.  

Objetivos específicos 

• Promover a reflexão sobre aspectos centrais da Arte na cidade; 

• Comportamentos centrais para a construção de uma sociedade mais unida e 
produtiva em relação ao fazer artístico; 

• Conceitos de respeito aos artistas e história da cidade; 

• Sensibilizar os educadores no sentido de planejar suas ações pedagógicas, fo-
cando a importância da dimensão artística e social para o desenvolvimento cul-
tural do município; 

• Fomentar o pensar globalmente e agir localmente. 
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Razão para escolha do tema  

Muito se fala da carência e emergência do Município de Siqueira Campos em 
desenvolver/criar/implantar atividades culturais, e até mesmo, valorizar o fazer artísti-
co, que é tão rico, em nossa cidade. O papel do Jornal A Gralha é justamente esse, e 
o motivo central da escolha do tema para o Concurso Cultural, e o tamanho de sua 
importância, pois o desejo de seus idealizadores é o incentivo e valorização de alunos 
e alunas que escrevem, amam escrever e que devem ter suas obras premiadas e pu-
blicadas. 

 

Público alvo e categorias 

Crianças e adolescente de 09 a 17 anos. 

Categoria 1: 9, 10 e 11 anos; 

Categoria 2: 12, 13 e 14 anos;  

Categoria 3: 15, 16 e 17 anos. 

 

Especificações dos textos concorrentes 

Os contos, crônicas, poemas e etc não podem passar de uma lauda e meia 
ou 1.000 palavras. 

 

Prêmios 

As três melhores obras de cada categoria serão publicadas no Jornal Cultu-
ral A Gralha; 1º, 2º e 3º lugares e ganharão certificados de participação. 

 

Inscrições 

Preencher a Declaração de Autorização de imagem (anexo I) e entregar junto 
do texto produzido de autoria própria, dentro de um envelope na sede do Departamen-
to Municipal de Cultura, na Rua Amazonas, 271, dentro do seguinte prazo: 

- Data inicial: 21 de fevereiro de 2022 

- Data final: 31 de agosto de 2022. 
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Envolvimento do Departamento de Cultura 

• Criação da banca avaliadora; 

• Revisão das obras agraciadas; 

• Preparação das obras e publicação no Jornal A Gralha; 

• Premiação e cerimonia de entrega das premiações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atenciosamente, 

 
 
 
 

Flávio Ferreira de Melo 
Diretor de Cultura 
e Editor-chefe do 

Jornal Cultural A Gralha 
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Anexo I 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

E FICHA DE INCRIÇÃO 

 

Eu, ____________________________________________________, portador (a) do 

RG nº ______________________, inscrito (a) no CPF sob nº ______________________, resi-

dente à Rua ___________________________________________, nº ________, responsável 

legal pelo (a) ___________________________________________________________, porta-

dor (a) do RG nº ______________________, nascido (a) em _____ de  ______________ de 

20____, AUTORIZO o uso da imagem em fotos e divulgação do trabalho original para serem 

publicados no Jornal Cultural A Gralha. 

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem 

acima mencionada em todo território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e, 

em destaque, das seguintes formas: (I) home page; (II) cartazes; (III) divulgação em geral. E me 

responsabilizo por seu conteúdo. 

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito 

sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer 

outro. 

 

Siqueira Campos, ____ de _________________________ de 2022.  

 

_______________________________________________________ 
Assinatura 

 

 

 

 



Governo Municipal de Siqueira Campos 
Departamento Municipal de Cultura 

 
 

Anexo II 

 
2º Concurso Cultural de Escrita Criativa 

 
Tema: “Siqueira Campos é Arte!” 
Obs.: não usar o tema como título! 

 
Nome: ___________________________________________________________ idade:  

 
 

Título: _____________________________________ 
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