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APRESENTAÇÃO   

   

 As manifestações artísticas possibilitam expressões de diversas emoções e traduzem “olhares” 

e sentimentos tão individualizados, que ao mesmo tempo alcançam um coletivo sensorial.    

O Concurso de Contos, Poesias, Desenhos e Fotografias integra as atividades educativas 

praticadas no Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto. É uma forma de estimular a inteligência e 

de contribuir para a formação da personalidade do indivíduo, sendo esta uma forma de se 

perceber as múltiplas aprendizagens.   

Ao considerar que um contexto pode ser o grande motivador da produção artística, os alunos e 

alunas do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto poderão participar do Literarte, tendo como 

tema - “85 Anos do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto e subtema - Identidade e 

pensamento crítico: transformando gerações”.    

Poderão, os(as) participantes expressar as suas potencialidades, com criatividade e liberdade 

de expressão diante da proposta apresentada.   

   

JUSTIFICATIVA   

A temática selecionada para este concurso é o reconhecimento da Instituição: Colégio 

Arquidiocesano de Ouro Preto, a qual, há 85 anos, vem prestando serviços educativos, vem 

transpondo gerações, transformando-as, sem, contudo, perder os valores cristãos e as 

referências construtoras de cidadania.     

Nesse sentido, seja por um Conto, por uma Poesia, por um Desenho ou por uma Fotografia, 

será composto o concurso no CAOP, em 2019, primando pela criatividade e expressividade 

sobre a temática proposta.   

   

OBJETIVO   

Objetiva-se promover um concurso de Conto, de Poesia, de Desenho e de Fotografia com o 

propósito de estimular a criatividade, o desenvolvimento da capacidade de observação e a 

sensibilidade dos(as)  alunos(as), no que se refere às manifestações artísticas, sendo por meio 

de traços, escritas ou imagens, de acordo com cada categoria especificada em Edital.  

 

METODOLOGIA   

O projeto será desenvolvido nas seguintes etapas:    



1.ª Etapa: Apresentação da proposta à Direção, à Coordenação Pedagógica da Instituição e 

aos(às) alunos(as), ressaltando a importância do desenvolvimento pessoal, diante de uma 

manifestação artística, demonstrando sensibilidade e habilidade seja para a produção de um 

Conto, de uma Poesia, de um Desenho e/ou de uma Fotografia, abordando a referida temática.   

2.ª Etapa: Divulgação da proposta e do regulamento do concurso de 05/11 a 08/11/ 2019.   

3.ª Etapa: Inscrições no Laboratório de Informática de 11/11 a 14/11/2019.   

4.ª Etapa: Entrega do Conto, da Poesia, do Desenho e da Fotografia na semana de 18/05 a 

22/11/2019 para organização da exposição.   

5.ª Etapa: Exposição dos desenhos para apreciação e votação na semana de 25/11 a 

28/11/2019.   

6.ª Etapa: Divulgação do resultado do Concurso na Mostra Literária, no dia 29/11/2019.   

7.ª Etapa: Entrega de certificado de Congratulações para todos os(as) participantes.   

   

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

As normas de participação no Concurso constam no Edital em anexo.   

No final do Projeto, todos(as) os(as) alunos(as) serão congratulados(as) com certificado de 

participação no referido concurso.   

 Com esse incentivo acredita-se que os(as) participantes se sentirão motivados(as) a 

compartilharem as suas habilidades artísticas em diversas categorias.   

 

   

Ouro Preto, 31 de outubro de 2019.   

 

 

 

 

 

 

 

 

   



   

“85 Anos do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto   

Identidade e pensamento crítico: transformando gerações   

   

 As manifestações artísticas possibilitam expressões de diversas emoções e traduzem “olhares” 

e sentimentos tão individualizados, que ao mesmo tempo alcançam um coletivo sensorial.    

O Concurso de Contos, Poesias, Desenhos e Fotografias integra as atividades educativas 

praticadas no Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto. É uma forma de estimular a inteligência e 

de contribuir para a formação da personalidade do indivíduo, sendo esta uma forma de se 

perceberem as múltiplas aprendizagens.   

Ao considerar que um contexto pode ser o grande motivador da produção artística, os alunos e 

alunas do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto poderão participar da categoria adequada, 

tendo como tema - “85 Anos do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto e subtema - 

Identidade e pensamento crítico: transformando gerações”.    

Poderão, os(as) participantes expressar as suas potencialidades, com criatividade e liberdade 

de expressão diante da proposta apresentada.   

Escrevendo, desenhando, fotografando, o importante é criar e se manifestar artisticamente. É o 

que se espera nesta Edição do Concurso Literarte do CAOP.   

O Concurso Literarte do CAOP terá como público-alvo os(as) alunos(as) da Educação Infantil, 

do Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais) e do Ensino Médio.   

    
REGULAMENTO   

1. Tema: “85 Anos do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto e subtema - Identidade 

e pensamento crítico: transformando gerações”.   

2. Do Objetivo: Oportunizar aos(às) interessados(as) condições para expressar a sua 

condição artística;   

3. Da Participação: O(A) Aluno(a) do CAOP, devidamente inscrito, conforme modalidade(s) 

da(s) qual(quais) desejar participar, sendo:   

Modalidade: Desenho;  

Modalidade: Poesia; 

Modalidade: Conto; 

Modalidade: Fotografia. 

   

4. Da Classificação:  O(A)Aluno (a) do CAOP poderá concorrer  em todas as Modalidades, 

porém, o(s) seu(s) trabalho(s) será(serão) classificado(s) de acordo  com o segmento 

estudantil ao qual pertence. 

5. Da apresentação do(s) Trabalho(s): Deverá(ão) ser apresentado(s) em tamanho da folha 

A4;   

- Deverá(ão)  ser de autoria do(a) próprio(a) aluno(a);   



- Deverá(ão) ser de próprio punho;   

- Os trabalhos deverão conter legendas, e no verso do desenho, nome completo e 

Série/Ano do(a) aluno(a). Não deverá haver identificação do(a) autor(a) na folha face do 

desenho, poesia, conto, fotografia .   

- Cópias (xérox ou outros) de Desenhos, de Contos, de Poesias e de Fotografias serão 

imediatamente desclassificados.   

6. Das Inscrições: As inscrições deverão acontecer por meio de Ficha de Inscrição, 

devidamente preenchida e assinada, que estará disponível no Setor de Informática do 

CAOP, após a divulgação da data do concurso.  

Cada participante poderá apresentar 01 trabalho de cada Modalidade, sendo: 

01 Desenho, 01 Conto, 01 Poesia e 01 Fotografia, desde que sejam originais, criativos e 

inéditos.   

7. Dos Critérios de Avaliação: Os Desenhos, Contos, Poesias e Fotografias serão afixados 

para exposição e votação sem o nome do(a) autor(a).    

8. Durante a exposição, todos(as) os(as) alunos(as) terão o direito de votar em 01 (um) 

Desenho, 01 (um) Conto, 01 (uma) Poesia e 01 (uma) Fotografia, considerando-se a 

criatividade e originalidade.    

9. A votação deverá ser realizada no Setor de Informática, no horário de 08 às 12horas e 

de 14:00 às 17 horas, sob os cuidados de Sandra Oliveira.   

10. Da Divulgação do Resultado Final: Os 03 (três) Desenhos, 03 (três) Contos, 03 (três) 

Poesias e 03 (três) Fotografias mais votados, conforme segmento de ensino, serão 

divulgados em murais afixados no CAOP, no site da Instituição e na III Mostra Literária.   

11. Da premiação: Os(As) jovens artistas premiados(as) serão contemplados(as) com 

PRÊMIO SURPRESA, conforme categoria.    

12. Considerações Finais: Todos os(as) participantes receberão certificado de 

congratulações.   

13. A participação no presente concurso implica na aceitação integral das normas do 

presente Regulamento.   

    

Ouro Preto, 04 de novembro de 2019.   

     

Coordenação Pedagógica do CAOP   

   

   

  

   


