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REGULAMENTO 
 

3º CONCURSO CULTURAL - DESENHOS E REDAÇÕES 

 

  

Concurso voltado aos alunos das escolas do município de Chiapetta (rede 

municipal e estadual), ocorre neste ano de 2018, numa parceria do CTG Relembrando Tio 

Lautério e Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC). 

Este concurso tem embasamento nos princípios expostos no Estatuto do CTG, 

que são basilares ao tradicionalismo gaúcho, que tem como objetivos: 

Zelar e preservar a cultura do Rio Grande do Sul, representada por 

suas tradições, história e folclore, tendo como primado maior a 

“Carta de Princípios” do Movimento Tradicionalista Gaúcho, bem 

como, congregar, na associação, núcleos familiares. 

 

Nesta edição o concurso trará duas modalidades distintas, o CONCURSO DE 

DESENHO e o CONCURSO DE REDAÇÃO. Ficou estabelecido que sete categorias 

definiriam o concurso redação e desenhos. 

 

1) EDUCAÇÃO INFANTIL; 

2) ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 3ª ANO); 

3)      ENSINO FUNDAMENTAL (4º ao 6ª ANO); 

4) ENSINO FUNDAMENTAL (7º ao 9º ANO); 

5) ENSINO MÉDIO (1º ao 3º ANO);  

6) EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS; e 

7) REGIONAL (voltada às Entidades Tradicionalistas). 

 

Enquadramento das categorias dentro das modalidades: 

CONCURSO DE DESENHO CONCURSO DE REDAÇÃO 

EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO 

FUNDAMENTAL (7º ao 9º ANO) 
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ENSINO 

FUNDAMENTAL (1º ao 3ª ANO) 

ENSINO MÉDIO (1º ao 3º ANO) 

 ENSINO 

FUNDAMENTAL (4º ao 6ª ANO) 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

CONCURSO DE REDAÇÃO REGIONAL 

 

Cada uma das categorias terá temas específicos, dentro dos quais deverá 

desenvolver a atividade proposta, visando possibilitar aos concorrentes maior paridade de 

concorrência, e qualificando a competição. 

 

DOS TEMAS DO CONCURSO: 

 

Cada categoria deverá desenvolver seu trabalho pautando o tema proposto para 

o concurso:  

 

1) EDUCAÇÃO INFANTIL - desenho com tema livre sobre a CULTURA GAÚCHA. 

2) ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 3ª ANO) - desenho com o tema LENDAS GAÚCHAS, 

ficando a cargo de cada participante a escolha de uma lenda, devendo indicar como título o 

nome da lenda escolhida. 

3)   ENSINO FUNDAMENTAL (4º ao 6ª ANO) - desenho com o tema CONTOS ou LENDAS 

GAÚCHAS, ficando a cargo de cada participante a escolha de um conto ou lenda, devendo 

indicar no verso do desenho o conto ou lenda escolhida, bem como descrever em no máximo 

10 linhas o porquê da escolha e qual parte do conto ou lenda retratou.  

4) ENSINO FUNDAMENTAL (7º ao 9º ANO) - redação desenvolvida em cima do tema 

quinquenal do Movimento Tradicionalista Gaúcho, VOLUNTARIADO, no gênero textual 

DISSERTAÇÃO, contendo no mínimo 10 linhas e no máximo 30 linhas. 

5) ENSINO MÉDIO (1º ao 3º ANO) - redação desenvolvida em cima do tema anual 2018 

do Movimento Tradicionalista Gaúcho, UNINDO GERAÇÕES PARA CONSTRUIR O 

AMANHÃ (a Juventude como maior legado para a construção do futuro), no gênero textual 

DISSERTAÇÃO, contendo no mínimo 10 linhas e no máximo 30 linhas. 
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6) EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - redação desenvolvida com tema livre sobre a 

CULTURA GAÚCHA, no gênero textual DISSERTAÇÃO, contendo no mínimo 10 linhas e no 

máximo 30 linhas. 

7) REGIONAL - redação desenvolvida em cima do tema anual 2018 do Movimento 

Tradicionalista Gaúcho, UNINDO GERAÇÕES PARA CONSTRUIR O AMANHÃ (a Juventude 

como maior legado para a construção do futuro), no gênero textual DISSERTAÇÃO, contendo 

no mínimo 10 linhas e no máximo 30 linhas. 

 

DO FUNCIONAMENTO DO CONCURSO 

 

Divulgação do concurso: 

Nas escolas do município de Chiapetta entre os dias 02 a 06 de Julho de 2018. 

Nas rádios do município (rádio comunitária 104,9 FM e rádio Ciranda 105,5 FM). 

Programa Prosa Galponeira, informativo do CTG, pela rádio comunitária 104,9 

FM, e no informativo do Município de Chiapetta pelas rádios comunitária e Ciranda. 

No Facebook pela página do CTG Relembrando Tio Lautério e da Prefeitura de 

Municipal de Chiapetta, e pelo blog https://ctgrelembrandotiolauterio.blogspot.com/?m=1 e site 

http://chiapetta.rs.gov.br. 

O regulamento e demais informações do concurso podem ser encontradas nos 

links https://ctgrelembrandotiolauterio.blogspot.com/p/3-concurso-cultural-desenhos-e-

redacoes.html ou http://chiapetta.rs.gov.br/3o-concurso-cultural-do-ctg-e-da-smec/.  

 

Inscrição e entrega: 

As inscrições serão feitas em FICHA DE INSCRIÇÃO própria, disponível nas 

escolas participantes do concurso e na SMEC. A entrega ocorrerá até dia 13/08/2018 ao 

professor responsável ou na direção de cada escola, conforme organização de cada uma. A 

escola participante do concurso fará a primeira classificação, classificando os 5 

melhores trabalhos de cada categoria. A direção da escola deve encaminhar os trabalhos à 

SMEC impreterivelmente até às 17h30min do dia 20/08/2018. 

As inscrições e entrega da redação da categoria REGIONAL serão feitas 

exclusivamente por formulário próprio disponível no blog do CTG 

(https://ctgrelembrandotiolauterio.blogspot.com/?m=1), site da prefeitura 

(http://chiapetta.rs.gov.br) ou diretamente pelo link 

(https://goo.gl/forms/HOHSCaSNd9V1qxSf1), e deverá ser inscrito no máximo um trabalho 

para submissão. Em caso de inscrição de mais de um trabalho, será considerado apenas o 

primeiro inscrição em ordem cronológica. 

 

https://ctgrelembrandotiolauterio.blogspot.com/?m=1
http://chiapetta.rs.gov.br/
https://ctgrelembrandotiolauterio.blogspot.com/p/3-concurso-cultural-desenhos-e-redacoes.html
https://ctgrelembrandotiolauterio.blogspot.com/p/3-concurso-cultural-desenhos-e-redacoes.html
http://chiapetta.rs.gov.br/3o-concurso-cultural-do-ctg-e-da-smec/
https://ctgrelembrandotiolauterio.blogspot.com/?m=1
http://chiapetta.rs.gov.br/
https://goo.gl/forms/HOHSCaSNd9V1qxSf1
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Da avaliação: 

A avaliação dos trabalhos encaminhados pelas escolas à SMEC, ocorrerá durante 

os dias 21/08/2018 a 06/09/2018, e será feita por uma comissão formada por representantes 

do CTG e da SMEC. Na categoria redação será a avaliação acompanhada por um/dois 

professores de língua portuguesa e literatura. 

 

Da divulgação dos ganhadores: 

De cada uma das 7 categorias serão escolhidos e premiados os 5 melhores 

trabalhos desenvolvidos entre todas as escolas participantes. A divulgação dos vencedores 

ocorrerá no dia 07/09/2018, durante o Desfile Cívico do município, e posteriormente no 

programa Prosa Galponeira, o informativo do CTG e nas páginas oficiais do CTG e do 

município, e enviada relação as escolas participantes, e por e-mail aos concorrentes da 

categoria regional. 

 

Da premiação: 

A premiação será entregue durante a Semana Farroupilha 2018, no domingo dia 

16/09/2018, após o almoço promovido pelo CTG. 

Os ganhadores receberão um certificado concedido pela SMEC, e um exemplar 

do livro comemorativo ao Concurso, que conterá os trabalhos de todos os ganhadores das 

modalidades de desenhos e redações, e os quadros ficaram expostos no CTG com os 

desenhos ganhadores. 

 

Das omissões deste Regulamento: 

Casos omissos neste regulamento ou que não tenham ficado claros, serão 

julgados e dirimidos pela comissão composta por membros do CTG e da SMEC. 

Eventuais dúvidas podem ser tiradas pelo e-mail 

ctgrelembrandotiolauterio@gmail.com ou com os organizadores do concurso.  

 

Chiapetta/RS, 25 de junho de 2018. 

 

      Joanir Aloisio Strada                                               Franciele Rochinheski Pires 
                   Patrão                                                                           Secretária 
CTG Relembrando Tio Lautério                      Sec. Munic. de Educação e Cultura de Chiapetta 
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