
 

 

 

 

1º FESTIVAL DE POESIAS DE ANTÔNIO PRADO 

- REGULAMENTO - 

O 1º Festival de Poesias é uma promoção da Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura e Desporto de Antônio Prado – SMECD e do Conselho Municipal de Política 

Cultural - CMPC, com sede à Rua Francisco Marcantônio, nº 57 - Centro – Antônio 

Prado/RS - CEP 95250-000. 

O evento será dividido em duas etapas. A primeira etapa, acontecerá nas respectivas 

escolas. 

A etapa final acontecerá no dia 21 de Agosto de 2019, integrando a programação da 18ª 

Feira do Livro de Antônio Prado. 

 

 

DAS MODALIDADES E CATEGORIAS 
 
1) MODALIDADE DECLAMAÇÃO 

a) Entende-se por MODALIDADE DECLAMAÇÃO, a modalidade em que o 

concorrente inscrever poesia composta por terceiros, em que o declamador 

assume a declamação, sem integrar a composição da poesia. 

b) As categorias que integram esta modalidade são as seguintes: 

i) Educação Infantil e 1º Ano do Ensino Fundamental 

ii) Anos Iniciais do Ensino Fundamental – 2º, 3º, 4º e 5º Anos 

iii) Anos Finais do Ensino Fundamental – 6º, 7º, 8º e 9º Anos 

iv) Ensino Médio 
v) Adultos 

 
2) MODALIDADE AUTORIA 

a) Entende-se por MODALIDADE AUTORIA, a modalidade em que o concorrente 

inscrever poesia com composição própria, em que o declamador assume a 

declamação de poesia de sua autoria. 



 

 

 

b) As categorias que integram esta modalidade são as seguintes: 

i) Educação Infantil e 1º Ano do Ensino Fundamental 

ii) Anos Iniciais do Ensino Fundamental – 2º, 3º, 4º e 5º Anos 

iii) Anos Finais do Ensino Fundamental – 6º, 7º, 8º e 9º Anos 

iv) Ensino Médio 

v) Adultos 

 

DA APRESENTAÇÃO 

 
3) As escolas organizarão eliminatórias, sob a responsabilidade e organização de cada 

respectiva escola, sendo que o resultado será encaminhado à SMECD até o dia 14 

de Agosto de 2019 – 4ª Feira; 

4) Os concorrentes nas categorias ADULTO entregarão a Ficha de Inscrição na SMECD, 

até o dia 14 de Agosto de 2019 – 4ª Feira; 

5) Os participantes (alunos e adultos) poderão declamar poesias de sua autoria ou da 

autoria de um poeta, já existente; 

6) A apresentação não poderá exceder 03 (três) minutos de declamação; 

7) As apresentações poderão ser individuais ou coletivas. 
 
 

DOS CRITÉRIOS PARA A CLASSIFICAÇÃO 

 
8) Para fins de classificação, a pontuação final será a soma das notas atribuídas pelos 

jurados, no valor de 0 (zero) até 10 (dez), para cada apresentação, modalidade e 

categoria, atribuídas em uma única nota por jurado; 

9) Na avaliação dos jurados, serão observados os seguintes critérios, para atribuir a 

nota aos concorrentes: 

a) Expressão vocal (dicção, intensidade da voz e impostação) e expressão corporal 

(movimentação no palco e postura); 

b) Interpretação (adequação entre o texto escolhido e a resolução cênica); 

c) Criatividade e originalidade. 



 

 

 
 
 

DA CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO FINAL 

 
10) Serão classificados os 3 (três) primeiros colocados de cada modalidade e 

categoria; 

11) Todos os participantes receberão Certificado de Participação. 
 
 

 

DAS INSCRIÇÕES 
 
12) As inscrições dos alunos deverão ser entregues até o dia 14 de Agosto de 2019, 

na SMECD; 

13) A responsabilidade pela entrega da Ficha de Inscrição é de cada respectiva 

escola; 

14) As inscrições dos alunos deverão acontecer nas respectivas escolas dos 

participantes; 

15) O participante deverá entregar a Ficha de Inscrição preenchida, contendo seus 

dados pessoais e os dados da poesia a ser interpretada, incluindo cópia do texto 

da poesia; 

16) Cada aluno ou grupo poderá se inscrever com apenas uma interpretação; 

17) Cada escola poderá inscrever até dois participantes em cada categoria de cada 

modalidade; 

18) Os concorrentes das categorias ADULTO deverão realizar a inscrição diretamente 

na SMECD. 



 

 

 
 
 

DA BANCA DE 
JURADOS 

 
19) A Banca de Jurados será composta por integrantes indicados pela Comissão 

Organizadora do 1º Festival de Poesias de Antônio Prado. 

 

 
DA DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTES 

 
20) Serão considerados desclassificados os concorrentes que incorrerem nas 

seguintes situações: 

a) O participante inscrito que trocar o poema a ser interpretado, depois de 

encerrado o período de inscrições. 

b) O concorrente da modalidade AUTORIA, que apresentar poesia em que seja 

constatado plágio. 

 
 
 

CONSIDERAÇÕES 
FINAIS 

 
21) A Comissão Organizadora é soberana e sua decisão com relação ao que o 

presente Regulamento for omisso será considerada irrecorrível. 

 
 

 
Antônio Prado, 19 de junho de 2019. 

 
 
 



 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

1º FESTIVAL DE POESIAS DE ANTÔNIO PRADO 
 

Nome completo:____________________________________________________ 

Nome do Pai:_______________________________________________________ 

Nome da Mãe:______________________________________________________ 

Documento de Identificação: __________________________________________ 

Endereço:__________________________________________________________ 

CEP:_______________________________________________________________ 

Telefone:___________________________________________________________                       

E-mail:_____________________________________________________________ 

Idade:______________________________________________________________ 

                                       

Escola:_____________________________________________________________ 

Professor Acompanhante:_____________________________________________ 

Categoria participante:________________________________________________ 

Título da poesia:_____________________________________________________ 

Autor da obra:_______________________________________________________ 

Assinatura do responsável:____________________________________________ 

Local:____________________________________ Data:_____________________ 


