3º Concurso Cultural AgroSB

Regulamento Concurso Cultural AgroSB
1. TEMA

Folclore Paraense

2. OBJETIVO

O concurso cultural AgroSB objetiva a integração da empresa e a família dos
colaboradores. Além disso, o concurso incentiva e promove o envolvimento dos
filhos dos colaboradores e alunos das unidades escolares da empresa, às atividades
lúdicas e produção textual.
O folclore paraense, tema escolhido nessa edição do concurso, tem suas
raízes na cultura dos principais grupos étnicos que habitaram e colonizaram o
território: o indígena, o africano, e o português.

3. INSCRIÇÕES

A participação no 3º Concurso Cultural AgroSB é gratuita e será efetivada por
meio da entrega do Desenho ou Produção de Texto, dentro dos prazos
estabelecidos neste regulamento.
O concurso é dividido em duas categorias: Desenho e Produção de Texto.
Podem participar do Concurso Cultural AgroSB, os (as) filhos (as), dos
colaboradores da empresa, menores de 18 anos; os alunos (as) devidamente
matriculados (as) nas unidades escolares de ensino da AgroSB ou estudantes das
unidades escolares direcionados pela coordenação dos conjuntos.
As inscrições do concurso serão distribuídas nas unidades escolares e nos
escritórios corporativos, elas estarão sob responsabilidade dos seguintes
colaboradores:







Conjunto Espírito Santo: Claudia Morgana e Sandra Maria
Conjunto Lagoa do Triunfo: Marta Matos e Danielle Silveira
Conjunto São Roberto: Patrícia Silva
Silo Nova Vida: Edilaine da Silva
Conjunto Vale Sereno: Anderson Silva
Escritório Redenção: Raycleia Dias




Escritório Rio de Janeiro: Cinthia Vasconcelos
Escritório Palmas: Vangela de Matos

O desenho ou texto terá que ser produzido na folha padrão que será
distribuída nas unidades escolares e nos escritórios, o candidato deverá preencher o
cabeçalho com todas as informações solicitadas. Além disso, deverá ser
apresentado numa só face do papel.
O material deverá ser elaborada pelo (a) candidato (a) especialmente para
este concurso. O Inscrito deverá escolher apenas uma das categorias para
participar.

4. PRAZOS
As inscrições iniciarão no dia 19 de setembro e serão encerradas no dia
06 de outubro. O material deverá ser entregue indispensavelmente até o dia 06 de
outubro, diretamente para os responsáveis direcionados a cada conjunto/ escritório.

5. CATEGORIAS
5.1. Desenho
Essa categoria buscará expressar as vivências e conhecimentos adquiridos
pelas crianças, sobre o tema. Os desenhos serão avaliados de acordo com a
seguinte faixa etária:
 FAIXA A: 4 a 7 anos
 FAIXA B: 8 a 12 anos
 FAIXA C: 13 a 18 anos

5.2. Produção de Texto
Essa categoria buscará expressar as vivências e conhecimentos adquiridos
através da produção textual sobre o tema. Os textos serão avaliados de acordo com
a seguinte faixa etária:
 FAIXA A: 8 a 12 anos
 FAIXA B: 13 a 18 anos

6. SELEÇÃO
As inscrições se darão pela entrega do desenho ou produção textual, sendo
aceita apenas 1 (uma) inscrição por pessoa até o dia 06 de outubro. O material
deverá ser entregue em mãos aos professores das unidades escolares dos
conjuntos ou nos escritórios aos seguintes colaboradores:










Conjunto Espírito Santo: Claudia Morgana e Sandra Maria
Conjunto Lagoa do Triunfo: Marta Matos e Danielle
Conjunto São Roberto: Patrícia Silva
Silo Nova Vida: Edilaine da Silva
Conjunto Vale Sereno: Anderson Silva
Escritório Redenção: Raycleia
Escritório Rio de Janeiro: Cinthia Vasconcelos
Escritório Palmas: Vangela de Matos

A primeira etapa de seleção interna que ocorrerá em cada conjunto/escritório,
terá o prazo de 5 (cinco) dias corridos, após o término das inscrições, para o envio
dos melhores desenhos e textos de cada categoria, sendo eles avaliados pela
comissão julgadora interna (ver item 7) do conjunto/escritório.
Os desenhos e textos selecionados em 1º lugar deverão ser encaminhados
via e-mail para vangela.bezerra@agrosb.com.br apresentando os campeões da
primeira etapa.
Na segunda etapa os materiais desenvolvidos serão avaliados pela comissão
geral do concurso que elencarão os vencedores do concurso em suas respectivas
categorias.

7. COMISSÃO JULGADORA

7.1

Critérios gerais de avalição
Os materiais serão avaliados pelos seguintes critérios:
 Estiverem de acordo com o tema;
 Forem criativos;
 Apresentarem beleza plástica/uso correto da língua portuguesa

7.2

Comissão Julgadora Interna

Cada conjunto e escritório terá a liberdade de criar uma comissão interna
julgadora que deverá ser composta por 3 (três) colaboradores. Esta comissão será
responsável pela avaliação dos desenhos e textos e, de acordo com cada categoria,
elegerá os melhores para a segunda etapa do processo.
A equipe que avalia os desenhos é isenta e não poderá possuir filhos
participando do concurso.

7.3

Comissão Julgadora Geral

Cabe a essa comissão eleger os vencedores do concurso. Ela será composta
pela seguinte equipe:




03 Membros da área de Gente;
01 representante da Diretoria da AgroSB

8. RESULTADO

O resultado será apresentado no Boletim Interno do mês de outubro de 2017.

9. PREMIAÇÃO

Os trabalhos vencedores serão premiados em duas etapas:

1ª Etapa
•Concorrência
interna;
•Julgamento será
realizado pela
comissão
interna;
•1º Lugar de
cada faixa irá
competir a 2ª
etapa.

2ª Etapa
• Concorrência
Nível AgroSB;
•Julgamento
realizado pela
comissão geral
concentrada no
escritório em
Palmas-TO.

Premiação
• A premiação
da 2º etapa
ocorrerá em
Outubro.

1º etapa: Serão avaliadas as melhores produções de texto e desenho a nível
interno (por conjunto/escritório). A premiação desse nível elencará 3 concorrentes
por modalidade e por faixa etária (ver item 4), sendo elas:

PÓDIO
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar

PRÊMIO
Certificado de classificação
Certificado de participação
Certificado de participação

2º etapa: Concorrerão somente os vencedores que atingiram o 1º lugar no
pódio da primeira etapa. Eles competirão a nível AgroSB, que abrange todos os
conjuntos e escritórios. Os vencedores serão premiados por modalidade e faixa
etária (ver item 4) da seguinte forma:

DESENHO
Faixa etária 4 a 7:
PODIO
1º Lugar
2º Lugar

PRÊMIO
Bicicleta
Jogo Genius

Faixa etária 8 a 12:
PODIO
1º Lugar
2º Lugar

PRÊMIO
Tablet
Jogo Super Banco Imobiliário

Faixa etária 13 a 18:
PODIO
1º Lugar
2º Lugar

PRÊMIO
Smartphone
Fone de Ouvido Philips

PRODUÇÃO DE TEXTO
Faixa etária 08 a 12:
PODIO
1º Lugar
2º Lugar

PRÊMIO
Tablet
Jogo Genius

Faixa etária 13 a 18:
PODIO
1º Lugar
2º Lugar

PRÊMIO
Smartphone
Fone de Ouvido Philips

10. DISPOSIÇÕES FINAIS:

1) Os desenhos ou textos devem ser produzidos pelo próprio inscrito no
concurso. Qualquer dúvida em relação à autoria do desenho poderá
desclassificá-lo perante a comissão julgadora.

