
REGULAMENTO DO CONCURSO DE REDAÇÃO

1. A Oficina de construção textual integram as atividades realizadas pelo Projeto de
Extensão “Biblioteca Viva” do IF Baiano – Campus Catu durante o ano letivo e
culminam suas ações com a realização do Concurso de Redação na Semana da
Biblioteca que acontece, em geral, no mês de outubro.

2. Não há suspensão das atividades pedagógicas previstas no calendário acadêmico
do IF Baiano, durante a 14ª Semana da Biblioteca, os professores comunicam para
a comissão organizadora, com antecedência de 10 antes do início do evento, quais
turmas prestigiarão os diferentes itens da programação, de modo que não haja
nem esvaziamento, nem superlotação, de um ou outro turno da programação.

3. A programação do evento deverá ser amplamente divulgada para toda comunidade
acadêmica e comunidade local.

4. As  inscrições  para  a  oficina  e  para  o  concurso  de  redação  são  feitas
presencialmente,  no  balcão  da  Biblioteca  do  instituto  que  funciona
ininterruptamente das 08:00 às 21:00 horas, através do registro do nome completo,
escola, curso série e turma do(a) aluno(a). As inscrições não estão interligadas, ou
seja,  o(a)  aluno(a) inscrito  ou não na oficina,  poderá participar  do concurso de
redação, conforme a sua decisão. As inscrições são amplas e irrestritas. 

5. Inscrições abertas do dia 19/09/2022 a 10/10/2022.

6. Para a 14ª edição da Semana da Biblioteca, as inscrições para todos os concursos
ocorrerão de 19/09/2022 a 10/09/2022 de 2022.

7. Haverá 3 propostas diferentes de temas para a redação que serão conhecidas pelo
participante no exato momento da prova que ocorrerá no dia 14/10/2022 (sexta-
feira) às 13:30 horas no auditório do IF Baiano - Campus Catu.

8. O  participante  deverá  escolher  apenas  uma  (01)  um  dos  temas  propostos  e
desenvolvê-lo  na  modalidade  DISSERTATIVA-ARGUMENTATIVA,  segundo  a
escrita padrão da Língua Portuguesa.

9. É  necessário  que  o  participante  sinalize  qual  foi  o  tema  escolhido  entre  as  3
propostas apresentadas, transcrevendo-o no local indicado para isso. Desse modo,
o avaliador poderá reconhecer qual o projeto de construção textual ou se apenas
tangenciou o tema.

10.Fugir do tema será motivo necessário e suficiente para desclassificação.

11. Redações  com  letra  ilegível,  menos  de  7  linhas  escritas,  uso  de  impropérios,
identificação  no   texto  escrito  ou  ao  final  da  página  definitiva  de  redação,
ultrapassar na escrita as 30 linhas numeradas, serão desclassificadas. 

12.O participante deverá usar caneta esferográfica na cor azul ou preta.

13.Haverá um espaço reservado para identificação do participante, respectiva escola,
curso e série, o que não poderá ser feito em qualquer outro lugar da prova.



14.Os  participantes  deverão  assinar  uma  lista  de  presença  ao  final  da  prova  de
redação a fim de que sejam justificadas as ausências em sala de aula no horário
de  realização  do  concurso.  Para  os  participantes  de  outras  instituições
educacionais  serão  providenciados  comprovantes  de  comparecimento  aos  que
solicitarem.

15.Uma equipe de avaliadores formada por professores da área de linguagem e seus
códigos  do IF  Baiano -  Campus  Catu  vai  corrigir,  selecionar  e  julgar  todas as
redações, atribuindo notas de 0 a 10.

16.Haverá premiação para os três primeiros colocados.

17.O  resultado  final  será  divulgado  no  último  dia  da  14ª  Semana  da  Biblioteca,
20/10/2022 às 14:30 horas, no auditório do IF Baiano – Campus Catu.

18.Haverá premiação para os(as) três primeiros(as) colocados(as).

19. Mais  informações  poderão  ser  obtidas  através  do  e-mail
biblioteca@catu.ifbaiano.edu.br ou telefones (71)3641-7900 – (71) 3641-7926

mailto:biblioteca@catu.ifbaiano.edu.br


REGULAMENTO DO CONCURSO DE POESIA

1. As oficinas de Poesia integram as atividades realizadas pelo Projeto de Extensão
“Biblioteca Viva” do IF Baiano – Campus Catu durante o ano letivo e culminam
suas ações com a realização do Concurso de Poesia na Semana da Biblioteca que
acontece, em geral no mês de outubro.

2. Alunos(as) regularmente matriculados(as) no IF Baiano – Campus Catu e na Rede
Municipal  de  Ensino  e  Escolas  Estaduais  de  Catu  e  cidades  vizinhas  poderão
participar de todos os concursos realizados pela 14ª Semana da Biblioteca, pois
tais concursos acontecem em dias e horários diferentes. 

3. Não há suspensão das atividades pedagógicas previstas no calendário acadêmico
do IF Baiano, durante a 14ª Semana da Biblioteca, os professores comunicam para
a comissão organizadora, com antecedência de 10 dias do início do evento, quais
turmas prestigiarão os diferentes itens da programação, de modo que não haja
nem esvaziamento, nem superlotação, de um ou outro turno da programação.

4. A programação do evento deverá ser amplamente divulgada para toda comunidade
acadêmica e comunidade local.

5. As inscrições para o Concurso de poesia e para a Oficina de poesia acontecerão
presencialmente no balcão da Biblioteca do instituto, através do registro do nome
completo, escola, curso e série. As inscrições para a oficina de poesia e o concurso
de poesia não estão interligadas, ou seja, o(a) aluno(a) poderá participar de um ou
de outro, ou mesmo de ambos, se assim desejar.

6. No ato da inscrição o participante deverá apresentar apenas 01(uma) poesia que
poderá ser escrita com letra legível ou digitada.

7. Inscrições abertas do dia 19/09/2022 a 07/10/2022.

8. A poesia deverá ser autoral, caso seja encontrado PLÁGIO em parte ou no todo
poético, o participante será desclassificado.

9. O TEMA, a FORMA e o RITMO da poesia são LIVRES.

10.Embora o tema da poesia seja livre, a equipe de avaliadores terá autonomia para
desclassificar  possíveis  trabalhos  cuja  temática  remetam  ao  discurso  de  ódio,
preconceito, segregação racial, misoginia ou qualquer outro tipo de hostilidade.

11. O(a)  aluno(a)  deverá  usar  um pseudônimo  na  poesia  inscrita  ou  deixá-la  sem
identificação, para que os avaliadores sejam imparciais no julgamento. Apenas a
Comissão Organizadora a verdadeira identidade.

12.Participante de outras escolas deverão comprovar efetivação de matrícula, na rede
estadual ou municipal, através de documento emitido pela secretaria escolar da
respectiva instituição educacional.

13.Uma equipe de avaliadores formada por professores da área de linguagem e seus
códigos do IF Baiano -  Campus Catu vai  selecionar e julgar todas as poesias,



escolhendo as três melhores.
14.O  resultado  final  será  divulgado  no  último  dia  da  14ª  Semana  da  Biblioteca,

20/10/2022 às 14:30 horas, no auditório do IF Baiano – Campus Catu.

15.Haverá premiação para os(as) três primeiros(as) colocados(as).

16. Mais  informações  poderão  ser  obtidas  através  do  e-mail
biblioteca@catu.ifbaiano.edu.br ou telefones (71)3641-7900 – (71) 3641-7926

mailto:biblioteca@catu.ifbaiano.edu.br


REGULAMENTO DO CONCURSO PAINEL DE LEITORES

1. A Oficina de incentivo à Leitura Crítica e Oralidade integra as atividades realizadas
pelo Projeto de Extensão “Biblioteca Viva” do IF Baiano – Campus Catu durante o
ano letivo e culminam suas ações com a realização do Concurso Painel de Leitores
na Semana da Biblioteca que acontece, em geral, no mês de outubro.

2. O  Painel  de  Leitores  consiste  na  apresentação  e  defesa  de  um  livro,  nas
modalidades:  Romance,  Novela,  Conto,  Crônica,  Poema  narrativo,  Autoajuda,
Sociologia ou Filosofia,  nacional  ou estrangeiro,  para uma Banca Examinadora,
além  da  plateia.  Trata-se  de  uma  propaganda  criativa,  o(a)  aluno(a)
apresentador(a) deverá expor as razões que o(a) levaram a recomendar tal leitura,
de modo a persuadir outros possíveis leitores a fazerem o mesmo.

3. Uma Banca Examinadora formada por professores da área de linguagem e seus
códigos ou pedagogos do IF Baiano - Campus Catu vai avaliar e julgar todas as
apresentações, escolhendo as três melhores colocados.

4. A  forma  de  apresentação  é  LIVRE,  observando-se  apenas  algumas
recomendações sumárias da Banca Examinadora, a saber: apresentação do título
do livro; autor; ano de publicação; se é nacional ou estrangeiro; se pertence ou não
a alguma escola literária, se for o caso. Ao cumprir esses requisitos básicos, o(a)
apresentar(a) já poderá iniciar sua defesa.

5. As inscrições para a Oficina de Incentivo a Leitura Crítica e Oralidade e para o
Concurso Painel de Leitores redação são feitas no balcão da Biblioteca do instituto
que funciona ininterruptamente das 08:00 às 21:00 horas, através do registro do
nome completo, escola, curso série e turma do(a) aluno(a). As inscrições não estão
interligadas, ou seja, o(a) aluno(a) inscrito ou não na oficina, poderá participar do
Concurso  Painel  de  Leitores,  sem  nenhuma  restrição.  No  ato  da  inscrição,  o
participante deverá indicar a obra (título e autor) a ser apresentada. 

6. O tempo de apresentação será de no mínimo 10:00 min. e máximo de 15:00 min.

7. O(a) aluno(a) apresentador(a) poderá envolver o público em sua apresentação mas
não a Banca Examinadora que deverá se manter imparcial.

8. Inscrições abertas do dia 19/09/2022 a 10/10/2022.

9. O  resultado  final  será  divulgado  no  último  dia  da  14ª  Semana  da  Biblioteca,
20/10/2022 às 14:30 horas, no auditório do IF Baiano – Campus Catu.

10.Haverá premiação para os(as) três primeiros(as) colocados(as).

11. Mais  informações  poderão  ser  obtidas  através  do  e-mail
biblioteca@catu.ifbaiano.edu.br ou telefones (71)3641-7900 – (71) 3641-7926.
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REGULAMENTO DO JOGO LINGUÍSTICO E LITERÁRIO

1. O  Jogo  Linguístico  e  Literário  consiste  numa  disputa  interativa  entre  equipes
compostas  por  3  integrantes,  envolvendo  perguntas  e  respostas  das  áreas  de
linguagem,  literatura  e  seus  códigos.  O  jogo  se  inicia  com  todos  os  grupos
inscritos,  a  primeira  questão  não  pontua,  servirá  apenas  para  aquecimento,  a
medida  que  as  perguntas  avançam,  os  grupos  que  pontuaram  menos  serão
desclassificados,  de  modo que,  até  a  última rodada,  permaneçam apenas dois
grupos, de onde sairão o 1º e o 2 º colocados.

2. Embora a primeira questão não pontue, a equipe que conseguir mais acertos nesta
1ª questão, receberá um Cartão Verde, que garantirá ao grupo a permanência na
disputa, no momento da saída dos trios que obtiveram pontuação igual ou inferior a
40% em relação ao valor total das questões.

3. A partir da 13ª questão os grupos que permanecerem no jogo terão que “pagar um
pedágio” que lhe dará direito ou não a passar para a pergunta seguinte. Caso
acerte, pontua, caso erre, passa a oportunidade para o trio oponente.

4. A dinâmica do jogo, pergunta a pergunta, será conhecida pelos participantes no
momento da disputa.  Serão um total  de 15 perguntas,  abrangendo as diversas
manifestações  da  linguagem:  animação,  música,  fotografia,  poesia,  história  em
quadrinhos, memes, filme, charge, contos, crônicas, romances, comerciais de TV.

5. A equipe  deverá  ser  composta  por  3  alunos(as)  preferencialmente  do  ensino
médio, séries e cursos diferentes. A inscrição será feita no balcão da biblioteca
através  do  registro  do  nome  completo,  escola,  curso,  série  e  turma  dos  três
alunos(as)  participantes.  Alunos(as) que não são do IF Baiano – Campus Catu
deverão comprovar sua matrícula na rede municipal ou estadual da cidade de Catu
ou municípios vizinhos.

6. Inscrições abertas do dia 19/09/2022 a 10/10/2022.

7. As  questões  serão  projetadas  num  telão  de  modo  claro  e  inteligível  a  todos.
Algumas questões serão direcionadas e respondidas, simultaneamente, por todas
as  equipes  participantes.  Nas  rodadas  finais  de  perguntas,  haverá  questões
específicas  para  os grupos,  escolhidas através de sorteio  e/ou  desistência   da
equipe anterior.

8. Não será permitido uso de celular, tablet, ou qualquer outro aparelho eletrônico,
nem  consulta  de  qualquer  espécie.  Em  nenhum  momento,  será  facultado  ao
público o direito de resposta, apenas às equipes inscritas.

9. O resultado do Jogo Linguístico e Literário será conhecido logo após o término da
competição e a premiação será feita no último dia da 14ª Semana da Biblioteca,
20/10/2022 às 14:30 h. no Auditório do IF Baiano – Campus Catu.

10.Haverá premiação apenas para o 1º trio vencedor.

11. Mais  informações  poderão  ser  obtidas  através  do  e-mail
biblioteca@catu.ifbaiano.edu.br   ou  telefones (71)3641-7900 – (71) 3641-7926
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