
CONCURSO DE REDAÇÃO

“ARBORIZAR PARA VIVER MAIS

E MELHOR”

REGULAMENTO

1. DO OBJETIVO

Este concurso de redaça�o tem o propo� sito de despertar, nos estudantes do ensino

fundamental II da rede municipal de Petrolina, o interesse por assuntos relacionados ao

meio ambiente, preservaça�o ambiental e plantio de a� rvores como melhoria do ambiente

urbano e da qualidade de vida nas cidades.

2. DO TEMA

A redaça�o devera�  abordar o tema: “Arborizar para viver mais e melhor”, tendo em

vista que a sexta ediça�o do Encontro Nordestino de Arborização Urbana, que idealiza

e promove este concurso,  acontecera�  no me#s da a� rvore e aniversa� rio da cidade.

3. DA PARTICIPAÇÃO

3.1 A redaça�o (texto dissertativo, narrativo,

descritivo  ou  poe� tico)  devera�  ser  original,

ine�dita,  criativa,  coerente,  pertinente  ao

tema, com ideias e vocabula� rios compatí�veis

a*  sua categoria.

3.2 O texto devera�  ser manuscrito e ter, no ma�ximo, 30 linhas.

3.3  O  Concurso  sera�  somente  para  estudantes  dos  anos  finais  do

Ensino Fundamental II, matriculados nas escolas da Rede Municipal

de Ensino do municí�pio de Petrolina – PE.

Para�grafo  u� nico:  Na�o  sera�o  aceitas  redaço� es  digitadas/datilografadas.  Sera�o

aceitas, apenas, redaço� es manuscritas.

3.4  Sera�o  desconsideradas  as  redaço� es

que  na�o obedecerem  aos  crite�rios  deste
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Regulamento,  bem  como  as  que  fugirem

ao tema proposto ou que na�o possuam os

dados do autor (nome completo e dados

da escola).

4. DOS CONCORRENTES

Podera�o participar do Concurso, os estudantes do Ensino Fundamental – Anos Finais

(6º ao 9º).

5. DA INSCRIÇÃO E DOS PRAZOS

5.1 A inscriça�o sera�  gratuita.

5.2  As  redaço� es  devera�o  ser  recebidas  e  avaliadas  nas  escolas,  que  ficara�

responsa�vel por entregar os quatro (04) melhores manuscritos a*  comissa�o de VI

Encontro  Nordestino  de  Arborizaça�o  Urbana,  em  envelopes  lacrados  e

identificados com o nome da escola e endereçados a*  comissa�o organizadora do VI

Encontro Nordestino de Arborizaça�o urbana.

5.3  Os  envelopes  devera�o  ser  entregues  no  escrito� rio  de  apoio  da

Embrapa Semia� rido  situado a*  Avenida 31 de Março,  S/N – Centro,

segundo piso Centro de Convenço� es.

5.4  Todas as  redaço� es  devem vir  em papel  pautado,  que pode ser  folha de

caderno  ou  outro  tipo,  identificados,  em  letra  legí�vel,  com  o  nome  do

participante, idade, se�rie, telefone do responsa�vel e nome da escola.

5.5  As  redaço� es  devera�o  ser individuais,  sendo  que  cada  estudante  podera�

submeter apenas 01 (hum) manuscrito.

6. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA REDAÇÃO:
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Cada  escola  participante  deste  concurso,  devera�  designar  as  suas  equipes  de

avaliadores internos, a serem constituí�das por professores e outros colaboradores

com o processo. 

Alguns crite�rios  para escolha das  melhores  redaço� es,  sa�o  sugeridos,  sendo que

cada Escola participante podera�  adequa� -los a*  sua realidade.

Crite�rios sugeridos: 

a. Pertine#ncia tema� tica e adequaça�o ao tema “Arborizar para Viver Mais e 
Melhor”;

b. Coere#ncia na argumentaça�o apresentada;

c. Originalidade e criatividade;

d. Coesa�o (ligaça�o entre as ideias, substituiça�o, paragrafaça�o);

e. Clareza e concisa�o na exposiça�o textual;

f. Correça�o gramatical.

Havendo necessidade de desempate, sera�  considerada a maior pontuaça�o obtida 

no item a, “Pertine#ncia tema� tica e adequaça�o ao tema proposto.” 

Os  casos  omissos  sera�o  julgados  pela  Comissa�o  Organizadora,  na�o  cabendo
recursos ou qualquer forma de revisa�o.

10. DO RESULTADO

O resultado sera�  publicado online no site do

VI  Encontro  Nordestino  de  Arborizaça�o

Urbana (www.enau2019.com.br) no dia 30 de

agosto de 2019.

11. DA PREMIAÇÃO 
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11.1 A solenidade de entrega dos pre#mios sera�  realizada no encerramento do VI

Encontro  Nordestino  de  Arborizaça�o  Urbana,  no  dia  04  de  setembro,  no

audito� rio da Fundaça�o Nilo Coelho, situado na Rua Aristarco Lopes, 330 - Centro,

Petrolina – PE.

11.2  Sera�o  premiadas  as  05  (CINCO)

melhores redaço� es.  Ale�m  de  pre#mio

material,  tambe�m  sera�o  concedidos

trofe�us  para  as  escolas  ganhadoras  e

certificados  para  os  estudantes

premiados  e  que  foram  classificados

nas  Escolas  para  chegarem  a*  etapa

final.

12. DOS USOS DAS REDAÇÕES

O material enviado para o concurso passara�  a fazer

parte  do  acervo  do  VI  Encontro  Nordestino  de

Arborizaça�o  Urbana  e  podera�  ser  utilizado

estritamente para fins culturais  e de comunicaça�o

social.

13. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

13.1 O ato de inscriça�o nesse concurso implica no total conhecimento e aceitaça�o de

todos  os  itens  desse  regulamento,  bem  como  na  cessa�o  de  uso  e  dos  direitos

autorais  dos  trabalhos  a*  comissa�o  do  VI  Encontro  Nordestino  de  Arborizaça�o

Urbana, sem qualquer tipo de o# nus, tendo em vista os objetivos do concurso.
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13.4 Este concurso e�  exclusivamente cultural, sem qualquer modalidade de sorte

ou pagamento pelos participantes, nem vinculaça�o destes ou dos vencedores a*

aquisiça�o  ou  uso  de  qualquer  bem,  direito  ou  serviço,  promovido  pelos

organizadores.

13.5 O na�o  cumprimento  de  quaisquer  das  regras  deste  regulamento  podera�

causar,  a  crite�rio da  organizaça�o,  a  desqualificaça�o  da  redaça�o  inscrita,  e,

consequentemente, do respectivo participante.

ANEXO I

CONCURSO DE REDAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA ÁRVORE

“ARBORIZAR PARA VIVER MAIS E MELHOR”

Autorização de Cessão de Direitos Autorais

Eu_____________________________________________________________________________________,  nacionalidade

_________________________,  estado  civil  ___________________,  profissa�o  ____________________________,

residente  e  domiciliado  em  _____________________________,  estado  _____,  na  Rua

_________________________________________________,  portador  do  RG  nº  _______________________,  o� rga�o
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emissor  _____,  CPF  nº  _____________________,  na  qualidade  de  responsa�vel  pelo(a)

aluno(a)________________________________________________________  inscrito  no  estudante  da  escola

_________________________________________________________________,  localizada  no  municí�pio  de

_______________________________,  estado  _____,  inscrito  no  1°  CONCURSO  DE  REDAÇAJ O  EM

COMEMORAÇAJ O  AO  DIA  DA  AK RVORE,  autorizo  a  comissa�o  organizadora  do  VI  Encontro

Nordestino de Arborizaça�o Urbana a reproduzir, difundir, utilizar e publicar a redaça�o inscrita

no  referido  concurso,  acompanhado  do  nome  do  autor,  por  tempo  indeterminado  e  sem

qualquer retribuiça�o financeira, para fins culturais e de comunicaça�o social.

ANEXO II

CONCURSO DE REDAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA ÁRVORE

TEMA: “Arborizar para Viver Mais e Melhor”.

FICHA DE INSCRIÇÃO

Caro(a) Professor(a),

Com o objetivo de estabelecer uma comunicação mais efetiva entre a comissão

do VI Encontro Nordestino de Arborização e os professores, é muito importante a sua

colaboração no sentido de preencher os dados abaixo.

1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR
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NOME:
ENDEREÇO:

TELEFONE:
E-MAIL

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR RESPONSÁVEL

NOME:
ENDEREÇO:

TELEFONE:
E-MAIL

3. IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE AUTOR DA REDAÇÃO

NOME:
ENDEREÇO:

TELEFONE:
E-MAIL
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