
 

 

17º CONCURSO LITERÁRIO DO COLÉGIO RAINHA DA PAZ 

Edição 2020 

 

REGULAMENTO 

    

 

Tema:  Rainha Ser70 - Memória e Lugar 
 

Data da inscrição:  26/10 a 09/11 

 

Cerimônia de premiação:  26/11, quinta-feira, às 20h 

 

Sobre os textos escritos 

1. Devem estar em arquivo word, com fonte arial, tamanho 12 e espaçamento 1,5; 
2. Devem apresentar título significativo, em destaque, no caso de texto em prosa; 
3. Devem ter no máximo duas páginas; 
4. Podem ser escritos em poesia e/ou prosa. 
 

Sobre os textos falados 

1. O áudio deve ter no máximo 2 minutos de duração; 
2. O texto falado não pode ser o mesmo inscrito no texto escrito. 
 

Participantes  
Alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, divididos em duas categorias: 
Categoria A: alunos do 6º ao 8º ano. 
Categoria B: alunos do 9º ano à 3a série do Ensino Médio.   

 

Sobre as categorias 

 

Categoria A pode concorrer com, no máximo, 4 (quatro) textos: 
Um texto escrito em língua portuguesa; 
Um texto escrito em língua inglesa; 
Um texto falado em língua portuguesa; 
Um texto falado em língua inglesa. 
 

Categoria B pode concorrer com, no máximo, 4 (quatro) textos: 
Um texto escrito em língua portuguesa; 
Um texto escrito em língua inglesa; 
Um texto falado em língua portuguesa; 
Um texto falado em língua inglesa. 
 

3. O texto deve estar assinado com o pseudônimo. 
 

4. Nos casos em que o participante se inscreva com mais de um texto, deve submeter 
todos os textos com o mesmo pseudônimo, que não deve ser o seu apelido, para 
garantirmos sigilo quanto à sua autoria. 
 

 



 

 

Sobre a inscrição 

A inscrição deve ser feita com envio do texto escrito (arquivo do word) e/ou texto 
falado (áudio) para o seguinte email: 
concursoliterario@rainhadapaz.g12.br 
 

IMPORTANTE 

No corpo do email, coloque as seguintes informações: 
1. CATEGORIA A ou B 

2. TEXTO ESCRITO e/ou FALADO 

3. LÍNGUA PORTUGUESA e/ou LÍNGUA INGLESA 

 

Cada participante pode concorrer com 4 (quatro) textos e deve ser enviado um email 
para cada texto. 
 
A confirmação de recebimento da inscrição seguirá por email. 
 

Caso você tenha dúvidas, envie um email para: 
concursoliterario@rainhadapaz.g12.br 
 

Premiação 

Neste ano, a cerimônia de premiação será virtual e acontecerá em 26/11, às 20h. Serão 
premiados 3 (três) trabalhos de cada categoria com um troféu e um certificado. É 
muito importante a presença virtual de todos os inscritos na noite do evento, pois 
nesta ocasião serão anunciados o pseudônimo e o título do texto vencedor. Assim, só 
quem estiver online durante a cerimônia saberá se identificar. 
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