Secretaria Municipal de Educação de Contagem
CONCURSO DE REDAÇÃO E VÍDEO

“Contagem do meu coração”
A Secretaria Municipal de Educação de Contagem declara abertas as inscrições para
o Concurso de Redação e Vídeo com o tema: “Contagem do meu coração” nos termos do
seguinte regulamento:

1 – PÚBLICO ALVO
Este concurso de redação e filmagem destina-se aos estudantes do 5º e do 9º ano do
Ensino Fundamental das Escolas Municipais da cidade de Contagem.
2 – MODALIDADE
-

O 5º ano fará uma redação dissertativa sobre o tema do concurso.
O 9º ano fará um vídeo no qual apresentará elementos ligados ao patrimônio cultural
(material e imaterial) do município, com duração entre 1 (um) minuto a 1 (um) minuto
e 30 (trinta) segundos.

3 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR
Somente poderão participar do Concurso de Redação e vídeo os estudantes, das
escolas da Rede Municipal de Ensino de Contagem, que estejam devidamente matriculados
e frequentando o 5º ou 9º ano do Ensino Fundamental.
A escola, cujos professores optarem por participar, deverão se inscrever enviando um
e-mail ao endereço eletrônico: seduc.formacao@edu.contagem.mg.gov.br intitulado
“Contagem do meu coração”. No corpo do e-mail deve-se mencionar a(s) modalidade(s)
da(s) qual/quais a escola participará.
4 – DAS ETAPAS
 Primeira etapa
– Produção e Seleção dos textos em sala de aula;
– Produção e Seleção dos vídeos.
 Os professores deverão incentivar e orientar os estudantes para a produção dos textos em

sala de aula e dos vídeos abordando a temática proposta
 Caberá ao professor a escolha de uma redação e um vídeo em sua turma.

 Os professores participantes entregarão à direção da escola as redações e os vídeos
selecionados por turma. Caberá a direção escolar definir uma comissão para indicar, dentre
os trabalhos, aqueles que representarão a unidade escolar.
 A escola indicará uma redação e um vídeo para concorrer com as demais escolas do
município.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
As redações inscritas neste concurso serão avaliadas segundo os seguintes critérios:


Adequação ao tema, entendida como a conformidade obrigatória entre o texto e o
tema proposto neste regulamento;



Qualidade da redação. Serão observadas a correção gramatical, a objetividade, a
criatividade e ortografia, a concordância, a organização e a conclusão da ideia, em
letra legível e sem rasuras.



Originalidade e ineditismo. O texto não poderá ter sido publicado em quaisquer mídias
ou participado de concursos anteriores;



A redação deverá ser manuscrita em Língua Portuguesa, pelos estudantes
concorrentes ao prêmio, contendo entre 15 (quinze) e 20 (vinte) linhas, com caneta
esferográfica azul ou preta.



A redação deverá conter um título, retratando a mensagem principal apresentada no
texto.



O texto apresentado deverá ser desenvolvido de forma a contemplar a apresentação
das ideias, o desenvolvimento destas e uma conclusão.



Não serão aceitas redações impressas ou com rasuras.



O estudante deverá identificar-se somente no cabeçalho, pois serão desclassificadas
as redações que tenham qualquer assinatura, desenho, rasura ou marca
identificadora fora do local apropriado.



A redação será desconsiderada caso não tenha coerência com o tema e/ou for
ilegível.



Só serão consideradas as redações manuscritas pelos estudantes.

As redações deverão ser redigidas em formulário próprio, conforme ANEXO deste
regulamento, e entregues na Seduc, na Superintendência de Educação Básica, até a data
limite, conforme cronograma anexo juntamente com o formulário de cessão de direitos
autorais.

Os critérios para a produção e avaliação dos vídeos:
Os vídeos deverão abordar o tema Contagem do meu coração, observando os
itens abaixo, os quais servirão como critério de avaliação.
1. Apresentação do trabalho: o vídeo deve ter qualidade e clareza na apresentação, formato
padrão que roda automaticamente em DVD, com duração entre 1 (um) minuto a 1 (um)
minuto e 30 (trinta) segundos.
2. Fidelidade ao tema;
3. Reprodutibilidade do trabalho – (possibilidade de adaptação em outras escolas e/ou
espaços sociais);
4. Envolvimento dos alunos, professores e direção da escola no trabalho final;
5. Tempo da apresentação – respeito ao tempo de 1 (um) minuto a 1 (um) minuto e 30
(trinta) segundos.
6. Impacto visual
7. Trilha sonora
Após a escolha do trabalho que representará a unidade escolar, a direção deverá
gravar o vídeo em um DVD, com identificação dos participantes na capa, até a data limite,
conforme cronograma anexo juntamente com o formulário de cessão de direitos autorais.


Segunda etapa – Seleção da redação pela Comissão Julgadora Municipal

Após receber as redações e os vídeos selecionados pelas escolas, a comissão julgadora
elegerá um vencedor no município.


A Comissão Julgadora Municipal será composta por especialistas em Língua
Portuguesa e Arte da Secretaria Municipal de Educação de Contagem.
Não poderá participar da Comissão Julgadora:
•
Professores que tenham estudantes concorrendo;
•
Membros da comissão com grau de parentesco com estudantes que estejam
concorrendo.

5 – RESULTADO FINAL
O resultado final será divulgado no blog da Secretaria de Educação de Contagem
http://www.contagem.mg.gov.br/estudacontagem, na data prevista neste regulamento.
6 – PUBLICAÇÃO
A redação e o vídeo vencedores do Concurso de Redação “Contagem do meu
coração” serão divulgados no blog da Secretaria de Educação de Contagem e no portal da
Prefeitura de Contagem.

7 - PREMIAÇÃO MUNICIPAL
Será premiado um trabalho do 9 o ano e um do 5o ano no município.
8 – CRONOGRAMA
Período
08/08/2018

Atividade
Divulgação do regulamento do concurso para as escolas municipais.
Entrega, na Seduc, dos trabalhos realizados pelos alunos da unidade
20/08/2018
escolar.
21/08
Avaliação dos trabalhos entregues, realizada pela Comissão Julgadora
a 24/08/2018
Municipal – CJM.
27/08/2018
Divulgação dos trabalhos vencedores (redação e vídeo)
A data da premiação será comunicada, posteriormente, às escolas.
9 – DIREITOS AUTORAIS
Os responsáveis legais pelos estudantes, os professores e diretores das escolas
participantes do concurso de redação, no ato de entrega/envio da redação, autorizam, em
formulário próprio (ANEXO), a Secretaria de Educação, em caráter gratuito e irrevogável,
utilizar, isolada ou conjuntamente, total ou parcialmente, direta ou indiretamente sem
qualquer restrição de idioma, quantidade de exemplares, número de emissões,
transmissões, retransmissões, edições, reedições e veiculações, os direitos autorais
patrimoniais relativos às redações e vídeos que venham a ser por eles produzidos no âmbito
deste concurso.
10 – DISPOSIÇÕES FINAIS
A decisão da Comissão Julgadora será soberana, não se admitindo contra ela
nenhum recurso.
Eventuais dúvidas decorrentes deste regulamento serão esclarecidas ou resolvidas
pela comissão julgadora do concurso.
Não serão devolvidos textos, documentos ou quaisquer materiais entregues ou
enviados aos cuidados da Comissão Julgadora Municipal.

Contagem, 08 de agosto de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONTAGEM
FORMULÁRIO PARA A REDAÇÃO
“Contagem do meu coração”
Nome:_______________________________________________ Idade: ___________
Escola:_______________________________________________________________
Professor: ____________________________________________________________
Ano de Escolarização: _________
Turma: __________
Turno: _____________

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONTAGEM
CONCURSO DE REDAÇÃO E VÍDEO
“Contagem do meu coração”
TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

CEDENTE: ______________________________________________________
CESSIONÁRIO: Secretaria de Educação Municipal de Contagem – Seduc
OBJETO: Cessão de Direitos Autorais sobre a OBRA
( ) redação
( ) vídeo
Pelo

presente

eu

____________________________________________________________,

brasileiro (a), portador(a) da Carteira de identidade nº ______ órgão expedidor _______________,
CPF

de

nº____________________,

responsável

pelo(a)

aluno(a)

_______________________________________________________ estudante da unidade escolar
_____________________________________________________________ declaro estar ciente da
participação do(a) estudante acima referido(a) no concurso de redação e vídeo “Contagem do meu
coração” para o qual apresenta o trabalho na modalidade acima listada. Concordo com a cessão
gratuita e irrevogável dos direitos autorais sobre a obra produzida, à Secretaria de Educação
Municipal de Contagem – Seduc permitindo a divulgação isolada ou conjuntamente, total ou
parcialmente, direta ou indiretamente sem qualquer restrição de idioma, quantidade de exemplares,
número de emissões, transmissões, retransmissões, edições, reedições e veiculações, os direitos
autorais patrimoniais relativos às redações e vídeos que venham a ser por eles produzidas no âmbito
deste concurso.
Contagem ____ de ____________ de 2018.
_______________________________________

