
 

 

CONCURSO ON-LINE DE POESIA: "PALAVRAS CONECTADAS" 

 

APRESENTAÇÃO 

Um concurso on-line de poesias no qual os participantes mandam vídeos recitando 

poesias de autoria própria, conforme um regulamento criado pelo SESC, disponível no 

final deste formulário. O concurso terá duas categorias (Baby de 6 a 10 anos e Júnior de 

11 a 15 anos). Os vídeos serão julgados numa primeira fase pelos profissionais da 

literatura: Aldenor Pimentel, Edgar Borges e Zanny Adairalba, que escolherão dois 

vídeos por categoria, os quais irão para uma fase final, onde quem decide os vencedores 

é o público através de uma votação popular on-line. 

REGULAMENTO 

1.   A poesia deve estar relacionada à temática "Pandemia"; 

2.   O concurso terá duas categorias (Baby de 6 a 10 anos e Júnior de 11 a 15 anos); 

3.   As poesias devem ser de autoria própria; 

4.   Os vídeos devem ter no máximo 2min; 

5.   A poesia pode ser declamada com ou sem leitura; 

6.   Não é permitido: a utilização de instrumentos musicais ou músicas pré-gravadas (a 

não ser a música possível de ser criada com o próprio corpo); nem cenários, recursos, 

acessórios, disfarces ou máscaras (o poeta deverá vestir as roupas que usa no seu dia - a 

- dia); 

7.   Na primeira etapa os vídeos serão julgados por três convidados da área de literatura, 

que selecionarão os dois melhores de cada categoria. Os selecionados irão para uma 

votação popular on-line, onde o mais votado de cada categoria será o vencedor do 

concurso; 

8.   Os participantes serão avaliados pelo conteúdo e interpretação dos textos; 

9.   Apenas os vídeos selecionados serão divulgados nas redes sociais do SESC para 

votação popular; 

10. Poderá se inscrever no concurso apenas quem reside no estado de Roraima; 

11. As propostas que não obedecerem aos critérios deste Regulamento serão 

desclassificadas. 

 



 

 

CRONOGRAMA 

✓ Período de inscrição: de 8 a 31 de julho de 2020 

✓ Análise dos vídeos (1ª etapa) – 01 a 09 de agosto de 2020 

✓ Divulgação do resultado da primeira etapa – 11 de agosto de 2020 

✓ Período para votação popular dos vídeos finalistas via stories no instagram – 13 e 14 

de agosto 

✓ Divulgação do resultado final – 17 de agosto 

 

PREMIAÇÃO: 

✓ Vencedor da categoria Baby – 1 Tablet 

✓ Vencedor da categoria Júnior – 1 Tablet 

 

LINK PARA INSCRIÇÃO 

✓  https://forms.gle/RrJuG2Kp6g4UX3FR6  

 

 

https://forms.gle/RrJuG2Kp6g4UX3FR6

