REGULAMENTO CONCURSO DE REDAÇÃO – “O ZOOLÓGICO E A CIDADE”
DESCRIÇÃO:
1. Este é um Concurso realizado pela Prefeitura Municipal de Sorocaba, organizado pela
Secretaria do Meio Ambiente, Parques e Jardins/sediada à Av. Rudolf Dafferner, 105 Alto
da Boa Vista, Sorocaba/SP, CEP: 18085-005, inscrita no CNPJ sob o nº 46.634.044/000174,telefone/fax:(15)3219-2280,e
endereço
eletrônico:
sema@sorocaba.sp.gov.br,
em
parceria com a Secretaria da Educação sediada à Rua Artur Caldini, 211,
Jardim Saíra, Sorocaba/SP, CEP: 18085-050, inscrita no CNPJ sob nº 46.634.044/000174,
telefone/fax (15) 32379080 e endereço eletrônico sedu@sorocaba.sp.gov.br .
2. Concurso válido para participação de estudantes regularmente matriculados em
escolas municipais de Sorocaba, no período de 20 de agosto a 21 de Setembro de 2018,
mediante do envio dos documentos solicitados a escola participante.
2.1. Redações ou desenhos cujo envio de conteúdos seja efetivado fora do período
definido neste Regulamento como válido não serão considerados para participação no
presente Concurso.
INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO:
3. Para participar deste Concurso, os estudantes interessados deverão:
3.1. Estar matriculados no ano de 2018 em instituição de ensino da Rede Municipal de
Sorocaba, tal requisito deverá ser comprovado através de envio de documento
(Declaração de Escolaridade e autorização dos pais), de forma a validar a participação e
premiação caso um de seus alunos seja premiado;
3.2. Inscrever-se por meio da sua instituição de ensino que deverá preencher de forma
completa e correta sua ficha de inscrição (Anexo 1 e 2).
ORIENTAÇÕES PARA AS PRODUÇÕES
4. Desenhar ou escrever redação em obediência aos critérios abaixo discriminados:
a) Os desenhos deverão ser apresentados em papel (folha sulfite ou A4 branca não
timbrada e sem identificação do aluno);
b) As redações deverão ser apresentadas em papel pautado (não timbrado), manuscritas
pelos alunos (autores) e com letra legível.
OBS: A exceção à regra disposta na alínea “b” se dará quando houver a
participação de aluno com deficiência que, de alguma maneira, impeçam ou
dificultem a sua participação sem a intervenção / assessoramento de terceiros,
devidamente atestada por laudos médicos e por eventuais outros documentos que
oportunamente a Comissão Julgadora e Organizadora entenderem necessários.
c) Desenhos e redações deverão ser apresentados sem identificação dos alunos e das
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escolas;
d) As redações deverão ter no mínimo 20 linhas e, no máximo, 32 linhas, exceto para o
gênero poesia, cujo número de linhas a serem utilizadas é livre.
e) Os desenhos e redações deverão ter como tema “O Zoológico e a Cidade”
f) Cada redação ou desenho deverá ser entregue anexado ao formulário de inscrição,
devidamente preenchido, em envelope lacrado. A identificação deverá ser feita no
formulário de inscrição, através de um número correspondente o da inscrição que deverá
apresentar o nome da escola, do professor, do pai, mãe ou responsável pelo aluno e o
ano cursado por este último (Anexo 1);







5. Será escolhida a produção de um estudante de cada instituição educacional da rede
municipal de ensino de Sorocaba, conforme segue:
1 (um) desenho representando Pré 1 e Pré 2 (Anexo 1)
1 (um) desenho representando 1º, 2º e 3º anos;(Anexo 1)
1 (uma) poesia representando 4º e 5º anos - Gênero: Poesia;(Anexo 2)
1 (uma) redação representando 6º e 7º anos - Gênero: Narrativa de Aventura;(Anexo 2)
1 (uma) redação representando 8º e 9º anos - Gênero: Crônica.(Anexo 2)
6. Os estudantes participantes deverão estar regularmente matriculados na Educação
Infantil Etapa(Pré 1 e 2) e Ensino Fundamental(1º ano ao 9º ano) da educação básica,
sendo vedada a participação de alunos matriculados na EJA (Educação para Jovens e
Adultos).
CRITÉRIOS DE PRÉ-AVALIAÇÃO / ENVIO DOS MATERIAIS:
7. Caberá a cada instituição educacional avaliar as redações e desenhos seguindo os
critérios estipulados pela Organizadora neste Regulamento, de acordo com o descrito no
item 4 acima, e em obediência aos seguintes requisitos (critérios de correção), de forma a
identificar que o aluno, em seu material produzido, foi capaz de:
a) Compreender e desenvolver o tema proposto;
b) Elaborar redação de acordo com a estrutura padrão do tipo de texto solicitado
(utilizando informações pertinentes e diversificadas respeitando o gênero proposto). As
mesmas regras se aplicarão ao gênero poesia, no que couber;
c) Organizar o texto de forma lógica e produtiva, demonstrando conhecimentos dos
mecanismos linguísticos e textuais necessários para a construção do gênero solicitado
(Poesia, Narrativa de Aventura e Crônica);
d) Utilizar os conhecimentos linguísticos da norma-padrão para o texto escrito (ortografia,
acentuação, pontuação, morfossintaxe – ou seja, o aluno precisa ser claro quanto aos
conhecimentos requeridos).
8. As escolas participantes, após avaliação dos desenhos e das redações na instituição
educacional, deverão encaminhar os materiais selecionados, no período especificado no
item 2 deste Regulamento, para o Protocolo da Secretaria da Educação sediada à Rua
Artur Caldini, 211, Jardim Saíra, Sorocaba/SP, CEP: 18085-050.
JULGAMENTO DOS MATERIAIS:
9. Os desenhos e as redações avaliados pelas instituições educacionais participantes, ao
serem recebidos pela Organizadora (SEMA) passarão a ser avaliados por Comissão
Julgadora composta por membros (por estas últimas indicadas), em parceria com a
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Secretaria da Educação e Secretaria do Meio Ambiente, Parques e Jardins.
10. Ocorrendo empate entre dois ou mais alunos participantes, o desempate entre eles
será dado pelo “voto de minerva” pelo julgador indicado pela Secretaria Municipal de
Educação de Sorocaba para cumprir tal finalidade, dentre aqueles que comporão a
Comissão Julgadora.
11. Serão desclassificados os estudantes participantes das Instituições Educacionais que:
11.1. Encaminharem material com conteúdos que não preencham todas as condições
previstas neste regulamento, independentemente de qualquer obrigação de comunicar a
respeito desta desclassificação;
11.2. Encaminharem material cujos conteúdos sejam considerados impróprios pela
Comissão Julgadora, tais como aqueles que contenham expressões contrárias à moral e
aos bons costumes, que contenham conotação discriminatória ou que incitem práticas
ilegais, ou que agridam a imagem e/ou direito da Organizadora ou de terceiros.
11.3. Tentarem fraudar o presente Concurso, inclusive, mas não se limitando a,
reproduzirem sem a prévia e expressa autorização do verdadeiro detentor de direitos,
obras alheias, de forma total ou parcial, direta ou indireta, ainda que seja apenas utilizada
como tema do seu desenho ou da sua redação.
11.4. Tendo sido solicitado pela Comissão Julgadora e pela Organizadora qualquer
documento complementar àqueles aqui descritos, não os enviar em tempo hábil ou se
recusar a apresentá-lo.
12. Os funcionários das instuições educacionais que tiverem filhos (as) participantes do
concurso, ficam impedidos de participar do processo de seleção do material a ser
encaminhado à Comissão Julgadora.
CATEGORIAS: Os nomes dos seus componentes serão mantidos em sigilo até a
divulgação dos resultados para garantir a integridade das avaliações a serem feitas.
13. Todos os julgadores, na escolha dos ganhadores em cada categoria, deverão
obedecer aos mesmos quesitos de avaliação utilizados pelas escolas participantes,
conforme item 5 acima.
14. A decisão da Comissão Julgadora é soberana, inquestionável e irrecorrível.
15. Ocorrendo empate entre dois ou mais alunos participantes, o desempate entre eles
será dado pelo “voto de minerva” pelo julgador indicado pela Secretaria de Educação de
Sorocaba para cumprir tal finalidade, dentre aqueles que comporão a Comissão
Julgadora.
CATEGORIAS:
16. Serão selecionados os melhores desenhos e textos originais, de acordo com o gênero
estabelecido para cada categoria abaixo:
EDUCAÇÃO INFANTIL  Pré 01 e Pré 02 – Desenho
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 3






Categoria 1º, 2º e 3º anos - Desenho
Categoria 4º e 5º anos – Redação – Gênero: Poesia
Categoria 6º e 7º anos – Redação – Gênero: Narrativa de Aventura
Categoria 8º e 9º anos – Redação – Gênero: Crônica

PREMIAÇÃO:
17 – Serão premiados, por Categoria, os alunos da seguinte forma:




1º Lugar:·Visita Monitorada aos bastidores do zoológico
2º Lugar:·Visita Monitorada aos bastidores do zoológico
3º Lugar: Visita Monitorada aos bastidores do zoológico

18. O prêmio será entregue pessoalmente aos ganhadores em Evento de Premiação que
será organizado especialmente para tal finalidade, durante o qual haverá a divulgação dos
ganhadores e a entrega imediata dos prêmios. A data, hora e local da Premiação serão
comunicadas oportunamente aos participantes deste Concurso, em até 07 (sete) dias
antes de sua realização, através de comunicado enviado às escolas participantes.
19. Na hipótese de o ganhador estar impedido de participar do Evento de Premiação por
motivo de caso fortuito e força maior, o prêmio a que tenha o direito de receber será
entregue na sua escola, conforme descrito na Ficha de Inscrição, em até 30 (trinta) dias
contados da data da apuração, livre de ônus.
20. Em nenhuma hipótese o prêmio poderá ser convertido em dinheiro ou trocado por
qualquer bem, produto, serviço ou direito.
DIVULGAÇÃO DOS GANHADORES:
21. A divulgação do (a) ganhador (a) ao público será realizada na data do Evento de
Premiação, através da própria programação da Secretaria do Meio Ambiente e no site do
Concurso –SEMA/Parque Zoológico Municipal Quinzinho de Barros. Endereço
eletrônico:sema@sorocaba.sp.gov.br.
CONDIÇÕES GERAIS:
22. Os participantes deverão ser os autores exclusivos dos desenhos e redações. Caso
venha a existir alguma demanda relacionada aos direitos de terceiros, o participante será
o único responsável por todos os eventuais prejuízos a serem suportados pela
Organizadora,
23. É responsabilidade da instituição de ensino participante a conferência dos dados
preenchidos na Ficha de Inscrição (Anexo 1 e 2).
Após o envio da Ficha de Inscrição à Organizadora, ela não poderá mais ser excluída ou
alterada.
24. O aluno participante, devidamente autorizado por seu pai, mãe ou responsável legal,
no ato da sua participação neste concurso, concordará em ceder, para o uso gratuito e
livre de qualquer ônus ou encargo, seu nome, sua imagem, o som de sua voz, seu
desenho ou redação em qualquer tipo de mídia e/ou peça promocional, inclusive em
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televisão, rádio, jornal, cartazes, faixas, outdoors e na Internet, em todo território nacional,
para a ampla divulgação da conquista do prêmio, pelo prazo de 12 (doze) meses
contados da data da divulgação do resultado deste Concurso.
25. Relativamente aos direitos autorais decorrentes do desenho e da redação escolhidos
como ganhadores pela Comissão Julgadora, os vencedores, ao participarem deste
Concurso, declararão que os direitos autorais serão cedidos livres e desembaraçados de
todos e quaisquer ônus ou restrições, além de assumir o compromisso de cedê-los para
exposição, publicação, reprodução, armazenagem e/ou de qualquer outra forma de
utilização, em caráter gratuito e sem qualquer remuneração, ônus ou encargo, podendo
os referidos direitos serem exercidos em qualquer tipo de mídia e/ou peças promocionais,
inclusive em televisão, rádio, jornal, cartazes, faixas, outdoors e na Internet, para a ampla
divulgação do conteúdo vencedor deste concurso, pelo prazo de 12 (doze) meses
contados da data de sua divulgação.
25.1. As autorizações/cessões descritas acima não implicam qualquer obrigação de
divulgação ou utilização dos conteúdos ou de pagamento de qualquer quantia pela
Organizadora.
26. A responsabilidade da Organizadora perante o participante contemplado encerra-se
no momento da entrega do prêmio.
27. A distribuição de prêmios, de que trata a presente promoção, é gratuita, não cabendo
qualquer tipo de ônus aos participantes.
28. O Regulamento completo deste Concurso estará disponível no site endereço
eletrônico: sema@sorocaba.sp.gov.br, durante todo o período de realização deste
Concurso e até 30 (trinta) dias após o seu término.
29. Este concurso é uma iniciativa da Secretaria do Meio Ambiente, Parques e Jardins em
parceria com a Secretaria da Educação de Sorocaba aos alunos da Rede Municipal de
Sorocaba, sem qualquer modalidade de sorteio ou pagamento para permitir a
participação, nem vinculado à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço, nos
termos da Lei 5.768/71 e do Decreto n° 70.951/72.
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ANEXO 1
FICHA DE INSCRIÇÃO:
EDUCAÇÃO INFANTIL: Pré,1,Pré 2 e 1º,2º e 3º anos – DESENHO
Nossa Escola deseja participar do CONCURSO DE REDAÇÃO – TEMA O ZOOLÓGICO
E A CIDADE. Para os devidos fins, declaramos que estamos cientes que de acordo com o
Regulamento do referido concurso, cujo texto foi lido e também aceito pelo aluno abaixo
descrito, através do seu pai, mãe ou responsável, que sendo o citado aluno um dos
ganhadores deste certame, para que venha a receber a premiação a que tiver direito
(bem como seus professores e a própria escola), entregará à Organizadora todos os
documentos abaixo listados para sua validação dos seus dados cadastrais e de sua
participação:
__ cópia da carteira de identidade do pai / mãe ou responsável do aluno;
__ cópia do Registro Geral (RG) ou da certidão de nascimento do aluno;
__ comprovante de matrícula do aluno;
__ declaração para participação de menores;
Sendo assim, mediante o encaminhamento da ficha de inscrição abaixo, devidamente
preenchida e assinada, reiteramos nossa declaração de que estamos regularmente
inscritos nos Órgãos competentes.
Diretor(a) da Escola

Nome da escola:___________________________________________________________
Endereço:________________________________________________________________
Bairro:_____________________Cidade:______________________CEP:______________
Tel/Fax:__________________________Email:___________________________________
Aluno(autor):_________________________________________Série:________________
Nome do Pai/Mãe/Responsável:______________________________________________
Professor responsável:_____________________________________________________
Diretor da escola:__________________________________________________________
Número de alunos que participaram da seleção nesta categoria:___________________
ATENÇÃO: AS REDAÇÕES MANUSCRITAS, BEM COMO OS DESENHOS, DEVERÃO
SER APRESENTADOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO E DA ESCOLA.
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ANEXO 2
FICHA DE INSCRIÇÃO:
ENSINO FUNDAMENTAL:
GÊNERO: POESIA – 4º e 5º anos
GÊNERO:NARRATIVA DE AVENTURA – 6º e 7º anos
GÊNERO:CRÔNICA - 8º e 9º anos

GÊNERO: _____________________________ ANO: ____________________________
Nossa Escola deseja participar do CONCURSO DE REDAÇÃO – TEMA O ZOOLÓGICO
E A CIDADE. Para os devidos fins, declaramos que estamos cientes que de acordo com o
Regulamento do referido concurso, cujo texto foi lido e também aceito pelo aluno abaixo
descrito, através do seu pai, mãe ou responsável, que sendo o citado aluno um dos
ganhadores deste certame, para que venha a receber a premiação a que tiver direito
(bem como seus professores e a própria escola), entregará à Organizadora todos os
documentos abaixo listados para sua validação dos seus dados cadastrais e de sua
participação:
__ cópia da carteira de identidade do pai / mãe ou responsável do aluno;
__ cópia do Registro Geral (RG) ou da certidão de nascimento do aluno;
__ comprovante de matrícula do aluno;
__ declaração para participação de menores;
Sendo assim, mediante o encaminhamento da ficha de inscrição abaixo, devidamente
preenchida e assinada, reiteramos nossa declaração de que estamos regularmente
inscritos nos Órgãos competentes.
Diretor(a) da Escola
Nome da escola:___________________________________________________________
Endereço:________________________________________________________________
Bairro:_____________________Cidade:______________________CEP:______________
Tel/Fax:__________________________Email:___________________________________
Aluno(autor):_________________________________________Série:________________
Nome do Pai/Mãe/Responsável:______________________________________________
Professor responsável:_____________________________________________________
Diretor da escola:__________________________________________________________
Número de alunos que participaram da seleção nesta categoria:___________________

ATENÇÃO: AS REDAÇÕES MANUSCRITAS, BEM COMO OS DESENHOS, DEVERÃO
SER APRESENTADOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO E DA ESCOLA.
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