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VERA CRUZ – RS 

 
 
 
 
RESOLUÇÃO CMTG Nº 01/2019 

 
 
 

“Aprova o Regulamento do 

Concurso de Desenho e de Poesia 

dos Festejos Farroupilhas 2019”. 
 
 

O Presidente do Conselho Municipal de Tradições Gaúchas, Sr. Hiran Pereira 

Antunes, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 3295, de 15 

de setembro de 2009, e considerando a deliberação dos membros do CMTG, em reunião 

ordinária do dia 01 de julho de 2019, resolve: 

Art. 1º Aprovar o Regulamento do Concurso de Desenho e de Poesia dos FESTEJOS 

FARROUPILHAS 2019  com o TEMA: “VIDA E OBRA DE PAIXÃO CORTES”. 

Parágrafo único. O Regulamento do Concurso de Desenho e de Poesia dos Festejos 
Farroupilhas 2019 de que trata este artigo, fica fazendo parte desta Resolução, como anexo. 

            Art. 2º O Concurso de Desenho e de Poesia alusivo aos Festejos Farroupilhas de 2019 

tem como TEMA: “VIDA E OBRA DE PAIXÃO CORTES” e resultará na divulgação e premiação 

dos trabalhos selecionados, sendo que o mesmo é direcionado aos estudantes da  Educação 

Infantil, do Ensino Fundamental e Ensino Médio de Vera Cruz.                         

Art. 3º O Concurso de Desenho e de Poesia é uma promoção da Secretaria Municipal de 

Educação de Vera Cruz e do Conselho Municipal de Tradições Gaúchas, contando com o apoio 

da Secretaria Municipal de Cultura e de Turismo e Entidades Tradicionalistas do Município de Vera 

Cruz. 

 Art. 4º O Concurso objetiva promover o Tradicionalismo nas Escolas do Município de Vera 

Cruz e, fundamentalmente, incentivar a produção, leitura e divulgação do Desenho e da Poesia 

Regionalista do RS. 

Art. 5º Cada participante poderá participar com apenas um Desenho e uma Poesia e 

caberá a Escola selecionar e inscrever o aluno mediante a entrega do Desenho e da Poesia na 

Secretaria Municipal de Educação de Vera Cruz. 



Art. 6º Será selecionado um Desenho e uma Poesia entre os participantes que passarão a 

compor o material de divulgação dos Festejos Farroupilhas 2019. 

Art. 7º Os alunos que tiverem seus Desenhos e suas Poesias selecionadas receberão 

premiação por ocasião dos Festejos Farroupilhas 2019. 

Paragrafo único:  As modalidades serão categorizadas em: 

I - Categoria participação: Divididos nos seguintes níveis: 

 – 3 desenhos de cada escola da Educação Infantil; 

 – 3 desenhos de cada escola do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental; 

 – 3 desenhos de cada escola do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental; 

– 3 desenhos de cada escola do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental; 

– 3 desenhos de cada escola do 1º ao 3º ano do Ensino Médio; 

II - Categoria destaque: 15 desenhos (três de cada nível). 

III - Categoria vencedor: 1 desenho para o folder 

Art. 8º Cada Escola poderá inscrever três participantes por nível do ensino  de Educação 

Infantil, de 1º e 2º, 3º ao 5º e do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio do 

Município de Vera Cruz.  

Art.9º É de responsabilidade de cada Escola a seleção interna dos desenhos que serão 

inscritos no Concurso Municipal. 

Art. 10 A Poesia deverá ser redigida em no máximo uma página, incluindo-se o título, e 

entregue no formato: word, fonte arial, tamanho 12,  margens 2,5 em formato de papel A4. 

Art. 11 O desenho deverá ser apresentando numa só face do papel, em folha de desenho, 

original, tamanho não excedendo A3, em uma única via. 

Art. 12 As inscrições se iniciam no dia 02 de julho e seguem até o dia 09 de agosto de 

2019 e devem ser efetuadas na Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Jacob Doern, 

nº 87, Centro de Vera Cruz/RS, entre 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h. 

Art. 13 Os Desenhos e as Poesias devem ser obrigatoriamente inscritas pelos professores 

ou direção das Escolas Participantes do Concurso de Desenho e de Poesia. 



Art. 14 A Comissão Julgadora poderá Selecionar um número maior de Desenhos e ou 

Poesias com base na análise dos Desenhos e das Poesias inscritas e também poderá usá-las na 

promoção e divulgação dos Festejos Farroupilhas; 

Art. 15 Os autores dos Desenhos e das Poesias inscritas no Concurso autorizam, ao 

participarem do mesmo, que seus desenhos e suas Poesias sejam utilizadas pela Comissão 

Julgadora em todo e qualquer material que for confeccionado e ou organizado para divulgar e 

promover os Festejos Farroupilhas de 2019; 

Art. 16 A Comissão Julgadora poderá organizar exposições com os desenhos e as Poesias 

inscritas no presente Concurso; 

Art. 17 Qualquer situação não constante no presente Regulamento será analisada pela 

Secretaria Municipal de Educação e Conselho Municipal de Tradições Gaúchas. 

Art. 18 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação no Quadro de Atos 
da Prefeitura Municipal de Vera Cruz - RS. 

 
 

Vera Cruz, 01 de julho de 2019. 
 
 
                                                                        

HIRAN PEREIRA ANTUNES 
Conselheiro Presidente do CMTG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO I 

 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO DE DESENHO ALUSIVO AOS 

FESTEJOS DA SEMANA FARROUPILHA 2019 

VERA CRUZ - RS 

TEMA: “VIDA E OBRA DE PAIXÃO CORTES” SERÁ O TEMA DOS 

FESTEJOS FARROUPILHAS DE 2019” 

REGULAMENTO 

O Concurso de Desenho é uma promoção da Prefeitura de Vera Cruz, por meio da 

Secretaria Municipal da Educação de Vera Cruz em parceria do Conselho Municipal de 

Tradições Gaúchas, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Vera Cruz e das 

Entidades Tradicionalistas do Município de Vera Cruz e integra as programações alusivas 

à Semana Farroupilha 2019, sendo que o regulamento, determina: 

1) DO TEMA 

“VIDA E OBRA DE PAIXÃO CORTES” SERÁ O TEMA DOS FESTEJOS 

FARROUPILHAS DE 2019” 

2) DO OBJETIVO 

Estimular os(as) alunos(as) das Escolas de Educação Infantil, de Ensino Fundamental e 

do Ensino Médio do Município de Vera Cruz, regularmente matriculados(as), a expressar 

suas vivências e conhecimentos adquiridos sobre o tema e promover o Tradicionalismo 

nas Escolas do Município de Vera Cruz e, fundamentalmente, incentivar a produção e 

divulgação de temas e aspectos do Regionalismo do RS, através da elaboração de 

desenho. 

3) DA INSCRIÇÃO 

3.1) Podem participar do Concurso de Desenho, os(as) alunos(as) das Escolas de 

Educação Infantil, de Ensino Fundamental e do Ensino Médio do Município de Vera Cruz; 

3.2) Nesta modalidade serão categorizadas em: 

I- Categoria participação: Divididos nos seguintes níveis: 

 – 3 desenhos de cada escola da Educação Infantil; 

 – 3 desenhos de cada escola do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental; 

 – 3 desenhos de cada escola do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental; 

– 3 desenhos de cada escola do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental; 

– 3 desenhos de cada escola do 1º ao 3º ano do Ensino Médio; 



II - Categoria destaque - 15 desenhos (1º, 2º e 3º lugar de cada nível). 

III - Categoria vencedor – 1 desenho para o folder 

3.3) Cada Escola poderá inscrever três participantes por nível do ensino  de Educação 

Infantil, de 1º e 2º, 3º ao 5º e do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio 

do Município de Vera Cruz.  

3.4) É de responsabilidade de cada Escola a seleção interna dos desenhos que serão 

inscritos no Concurso Municipal. 

3.5) O desenho deverá ser apresentando numa só face do papel, em folha de desenho, 

original, tamanho não excedendo A3, em uma única via.  

3.6) Junto ao desenho deverá ser anexada a ficha de inscrição. 

3.7) O desenho deverá ser inédito e elaborado pelos(as) alunos(as), especialmente para 

este concurso. 

3.8) Caberá a Escola  realizar a inscrição de todos os desenhos junto à Secretaria  

Municipal de Educação de Vera Cruz.  

3.9) A inscrição ocorrerá até o dia 09 de agosto de 2019, com entrega diretamente na 

recepção da Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Jacob Doern, nº 87, 

Centro de Vera Cruz/RS, entre 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h. 

4) DO JULGAMENTO 

O julgamento dos desenhos será realizado por Comissão Avaliadora, formada por 

pessoas representantes do CMTG - Conselho Municipal de Tradições Gaúchas; 

5) DA PREMIAÇÃO 

5.1) Todos os participantes receberão certificado de participação. 

5.2) Serão premiados o 1º lugar de cada nível com um certificado de 1º lugar. 

5.3) Serão premiados o 2º lugar de cada nível com um certificado de 2º lugar. 

5.4) Serão premiados o 3º lugar de cada nível com um certificado de 3º lugar. 

5.5) O desenho vencedor, 1º lugar do concurso, ilustrará o folder de divulgação da 

programação da Semana Farroupilha 2019 de Vera Cruz. 

5.6) A solenidade de premiação ocorrerá durante a realização do lançamento dos festejos 

da Semana Farroupilha 2019. 

6) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1) A entrega do desenho original e da ficha de inscrição impressa, por parte da escola, 

por si só constitui a inscrição e participação no concurso, importando, também, em 

instrumento de plena aceitação, por parte do concorrente, das normas estabelecidas para 

o mesmo. 



6.2) A elaboração dos desenhos deverá ser realizada em sala de aula sob a supervisão 

do(a) professor(a) regente ou ainda em projetos desenvolvidos na escola sob orientação 

do(a) professor(a) ou monitor(a) ou proposta desenvolvida sob orientação do(a) 

professor(a). 

6.3) As instituições promotoras do concurso poderão não devolver os trabalhos inscritos. 

6.4) Os promotores do concurso ficam autorizados, sem ônus, a utilizar os desenhos, bem 

como as imagens obtidas em materiais e eventos, para fins de divulgação em 

publicações, materiais e eventos da instituição, desde que citada a autoria. 

6.5) Os promotores poderão organizar exposições com os Desenhos inscritos no presente 

Concurso. 

6.6) Os casos não previstos neste regulamento serão resolvidos pelos promotores e ou 

Comissão Avaliadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO DE DESENHOS ALUSIVO AOS 

FESTEJOS DA SEMANA FARROUPILHA 2019 

 

Escola: _______________________________________________________________ 

NOME: _______________________________________________________________ 

Ano: ________________ 

............................................................................................................................. .. 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO DE DESENHOS ALUSIVO AOS 

FESTEJOS DA SEMANA FARROUPILHA 2019 

 

Escola: _______________________________________________________________ 

NOME: _______________________________________________________________ 

Ano: ________________ 

............................................................................................................................... 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO DE DESENHOS ALUSIVO AOS 

FESTEJOS DA SEMANA FARROUPILHA 2019 

 

Escola: _______________________________________________________________ 

NOME: _______________________________________________________________ 

Ano: ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO DE POESIA ALUSIVO AOS 

FESTEJOS DA SEMANA FARROUPILHA 2019 

VERA CRUZ - RS 

TEMA: “VIDA E OBRA DE PAIXÃO CORTES” SERÁ O TEMA DOS 

FESTEJOS FARROUPILHAS DE 2019” 

REGULAMENTO 

O Concurso de Poesia é uma promoção da Prefeitura de Vera Cruz, por meio da 

Secretaria Municipal da Educação de Vera Cruz em parceria do Conselho Municipal de 

Tradições Gaúchas, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Vera Cruz e das 

Entidades Tradicionalistas do Município de Vera Cruz e integra as programações alusivas 

à Semana Farroupilha 2019, sendo que o regulamento, determina: 

1) DO TEMA 

“VIDA E OBRA DE PAIXÃO CORTES” SERÁ O TEMA DOS FESTEJOS 

FARROUPILHAS DE 2019” 

2) DO OBJETIVO 

Estimular os(as) alunos(as) das Escolas de Educação Infantil, de Ensino Fundamental e 

do Ensino Médio do Município de Vera Cruz, regularmente matriculados(as), a expressar 

suas vivências e conhecimentos adquiridos sobre o tema e promover o Tradicionalismo 

nas Escolas do Município de Vera Cruz e, fundamentalmente, incentivar a produção e 

divulgação de temas e aspectos do Regionalismo do RS, através da elaboração de 

Poesia. 

3) DA INSCRIÇÃO 

3.1) Podem participar do Concurso de Poesia, os(as) alunos(as) das Escolas de 

Educação Infantil, de Ensino Fundamental e do Ensino Médio do Município de Vera Cruz; 

3.2) Nesta modalidade serão categorizadas em: 

I- Categoria participação: Divididos nos seguintes níveis: 

 – 3 Poesias de cada escola da Educação Infantil; 

 – 3 Poesias de cada escola do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental; 

 – 3 Poesias de cada escola do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental; 

– 3 Poesias de cada escola do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental; 

– 3 Poesias de cada escola do 1º ao 3º ano do Ensino Médio; 

II - Categoria destaque - 15 Poesias (1º, 2º e 3º lugar de cada nível). 



III - Categoria vencedor – 1 Poesia para o folder 

3.3) Cada Escola poderá inscrever três participantes por nível do ensino  de Educação 

Infantil, de 1º e 2º, 3º ao 5º e do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio 

do Município de Vera Cruz.  

3.4) É de responsabilidade de cada Escola a seleção interna das Poesias que serão 

inscritos no Concurso Municipal. 

3.5) A Poesia deverá ser redigida em no máximo uma página, incluindo-se o título, e 

entregue no formato: word, fonte arial, tamanho 12,  margens 2,5 em formato de papel A4, 

em uma única via.  

3.6) Junto a Poesia deverá ser anexada a ficha de inscrição. 

3.7) A Poesia deverá ser inédita e elaborada pelos(as) alunos(as), especialmente para 

este concurso. 

3.8) Caberá a Escola  realizar a inscrição de todas as Poesias junto à Secretaria  

Municipal de Educação de Vera Cruz.  

3.9) A inscrição ocorrerá até o dia 09 de agosto de 2019, com entrega diretamente na 

recepção da Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Jacob Doern, nº 87, 

Centro de Vera Cruz/RS, entre 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h. 

4) DO JULGAMENTO 

O julgamento das Poesias será realizado por Comissão Avaliadora, formada por pessoas 

representantes do CMTG - Conselho Municipal de Tradições Gaúchas; 

5) DA PREMIAÇÃO 

5.1) Todos os participantes receberão certificado de participação. 

5.2) Serão premiados o 1º lugar de cada nível com um certificado de 1º lugar. 

5.3) Serão premiados o 2º lugar de cada nível com um certificado de 2º lugar. 

5.4) Serão premiados o 3º lugar de cada nível com um certificado de 3º lugar. 

5.5) O Poesia vencedor, 1º lugar do concurso, ilustrará o folder de divulgação da 

programação da Semana Farroupilha 2019 de Vera Cruz. 

5.6) A solenidade de premiação ocorrerá durante a realização do lançamento dos festejos 

da Semana Farroupilha 2019. 

6) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1) A entrega da Poesia original e da ficha de inscrição impressa, por parte da escola, 

por si só constitui a inscrição e participação no concurso, importando, também, em 

instrumento de plena aceitação, por parte do concorrente, das normas estabelecidas para 

o mesmo. 



6.2) A elaboração das Poesias deverá ser realizada em sala de aula sob a supervisão 

do(a) professor(a) regente ou ainda em projetos desenvolvidos na escola sob orientação 

do(a) professor(a) ou monitor(a) ou proposta desenvolvida sob orientação do(a) 

professor(a). 

6.3) As instituições promotoras do concurso poderão não devolver os trabalhos inscritos. 

6.4) Os promotores do concurso ficam autorizados, sem ônus, a utilizar as Poesias, bem 

como as imagens obtidas em materiais e eventos, para fins de divulgação em 

publicações, materiais e eventos da instituição, desde que citada a autoria. 

6.5) Os promotores poderão organizar exposições com as Poesias inscritos no presente 

Concurso. 

6.6) Os casos não previstos neste regulamento serão resolvidos pelos promotores e ou 

Comissão Avaliadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO DE POESIAS ALUSIVO AOS FESTEJOS 

DA SEMANA FARROUPILHA 2019 

 

Escola: _______________________________________________________________ 

NOME: _______________________________________________________________ 

Ano: ________________ 

............................................................................................................................... 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO DE POESIAS ALUSIVO AOS FESTEJOS 

DA SEMANA FARROUPILHA 2019 

 

Escola: _______________________________________________________________ 

NOME: _______________________________________________________________ 

Ano: ________________ 

............................................................................................................................. .. 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO DE POESIAS ALUSIVO AOS FESTEJOS 

DA SEMANA FARROUPILHA 2019 

 

Escola: _______________________________________________________________ 

NOME: _______________________________________________________________ 

Ano: ________________ 

 

 

 


