REGULAMENTO PRÊMIO DE REDAÇÃO MARIA AMÁLIA DUMONT – VIII FLIARAXÁ
1) O CONCURSO
O 8º Fliaraxá – Festival Literário de Araxá, que ocorre de 19 a 23 de junho de 2019,
vai promover entre as escolas de ensino médio e fundamental o Prêmio de Redação
Maria Amália Dumont. O objetivo é revelar novos talentos, promover a literatura
nacional e incentivar o hábito da leitura. O tema abordado nesta edição será “Leitura
e Imaginação”.
2) PARTICIPE
Cada aluno pode participar somente com uma redação por categoria, que deve ser
escolhida pela comissão julgadora de sua escola. O texto deve ter no mínimo 20 e no
máximo 30 linhas. Os candidatos deverão elaborar um texto dissertativo-argumentativo. Neste formato, deverão expor seus argumentos, que devem ser estruturados
de forma consistente e coerente com o tema citado no Item 1 deste Regulamento.
Poesias e outras formas de expressões que não seja dissertativo-argumentativo não
serão aceitas. Também não serão aceitas redações digitadas. Elas deverão ser redigidas
à caneta preta ou azul, exclusivamente na folha padrão a ser distribuída pela Central Fliaraxá a cada escola. Esta distribuição será feita pelas secretarias municipais e estaduais de
educação, além de estar disponível para download no site www.fliaraxa.com.br. As escolas particulares deverão ter acesso através do site. Não é de responsabilidade do festival
a entrega da folha padrão.
Fica sob a responsabilidade de cada Instituição o envio da redação final (no formulário) que representará a ESCOLA, para a comissão julgadora do FLIARAXÁ.
3) PREMIAÇÃO
Categoria de 9 a 11 anos
-Primeiro lugar – R$ 1.000,00
- Segundo lugar – R$ 700,00
- Do Terceiro ao Quinto Lugar- Certificado

Categoria de 12 a 14 anos
- Primeiro lugar – R$ 1.000,00

- Segundo lugar – R$700,00
- Do Terceiro ao Quinto Lugar- Certificado
Categoria de 15 a 18 anos
- Primeiro lugar – R$1.000,00
- Segundo lugar – R$700,00
- Do Terceiro ao Quinto Lugar- Certificado
Obs.: o prêmio, em dinheiro, será oferecido pela CBMM, patrocinadora oficial do
FLIARAXÁ.
As redações selecionadas pelas escolas deverão ser entregues até o dia 14/06/2019
à Comissão Julgadora, na Central do Fliaraxá 2019, que funcionará a partir de
20/05/2019, na Biblioteca Pública Municipal "Viriato Corrêa", no endereço: Av. Getúlio Vargas, 810 - Centro, Araxá. Cada escola pode participar com uma redação por
categoria. Somente poderão participar escolas de cidade de Araxá e da Zona Rural
do município. Os vencedores serão divulgados no dia 22/06, sábado, às 10h, no Cine
Theatro Tiradentes do Grande Hotel, onde ocorrerá o Fliaraxá. Para a premiação,
serão convidados os 5 primeiros lugares de cada categoria, e serão anunciados os
vencedores, com entrega dos prêmios e certificados.
4) CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS REDAÇÕES
1. Originalidade e Criatividade (4 pts)
2. Adequação ao tema (3pts)
3. Adequação do vocabulário e ortografia (3pts)
5) COMISSÃO JULGADORA
As redações serão avaliadas pela Comissão Julgadora formada por professores, jornalistas, intelectuais e escritores.
Em caso de empate serão utilizados os seguintes critérios.
1. Maior nota no quesito originalidade
2. Maior nota na adequação de vocabulário
6) CONSIDERAÇÕES FINAIS

1. Ao assinar o formulário de redação, o candidato declara-se ciente e de acordo
com as normas presentes no Regulamento;
2. Os prêmios serão entregues, somente ao aluno, não havendo possibilidade de
representação;
3. As redações encaminhadas à Comissão Julgadora não serão devolvidas aos
candidatos;
4.

Os candidatos, no ato da inscrição, automaticamente concedem autorização
de para publicação e divulgação das redações premiadas. E também uso de
sua imagem, na forma de fotos ou vídeos em redes sociais ou outros
canais de comunicação. Para tal, devem assinar o “Termo de Autorização”
abaixo.

5. Os pais ou responsável dos candidatos menores devem assinar o Termo.
6. As redações deverão ser encaminhadas até o dia 14/06, na Central Fliaraxá,
junto com autorização e formulário preenchidos, em um envelope A4 lacrado.
MAIS INFORMAÇÕES: www.fliaraxa.com.br

