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“Jornal Tribuna do Norte – 135 anos de história” 

 

Concurso Cultural 

 

1. Redação e Desenho

1.1. Tema: “Tribuna Nossa de Cada Dia”  
O objetivo é propiciar o fortalecimento da prática da leitura e da escrita e a 

aquisição de técnicas de desenho, de coesão, objetividade e criatividade em 

sala de aula.  E possibilitar que, em casa, o aluno converse com seus 

familiares sobre suas relações com o jornal Tribuna do Norte. Os três melhores 

trabalhos (de cada categoria) serão premiados.  

 
 
1.2. Participantes 
Escolas Municipais (1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I / EJA Municipal) 
 
Gêneros Textuais  
Desenho; Redação: Dissertativa, Memórias Literárias, Poema e Trova. 

 
Categorias  
Desenho (do 1º ao 3º ano) 
Redação (4º e 5º anos) 
 

Escolas Estaduais (do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II) 
 
Gêneros Textuais  
Memórias Literárias; Poema e Trova. 

 
Categorias  
Poema e Trova (6º e 7º anos) 
Memórias Literárias (8º e 9º anos) 
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 2. Regulamento Específico – Ensino Fundamental I e II 

2.1. Objetivos (Categorias Desenho e Redação) 

 Estimular, nos estudantes, regularmente matriculados nas escolas 

públicas estaduais e municipais, a prática da leitura e da escrita; a 

aquisição de técnicas de desenho, de coesão, objetividade e 

criatividade, além de estimular a reflexão, promovendo o senso 

crítico.  

 

 Envolver os familiares em seus trabalhos escolares, relacionando a 

história de cada família com a trajetória do jornal Tribuna do Norte.  

 
2.2. Da redação 

Para os 6º e 7º anos  
Gêneros: Poema e Trova 
Título: Livre. 
Tamanho: Sem limite de linhas. 
Formato: O texto deverá ser escrito à mão pelo próprio aluno ou por um 
professor, caso o aluno necessite de atendimento diferenciado e 
específico. 
Prazo: Entregar (em papel timbrado com pauta) até o dia 19 de maio na 
sede do jornal Tribuna do Norte ou na Diretoria de Ensino – conforme 
orientação da escola. 
 

Para os 8º e 9º anos  
Gênero: Memórias Literárias 
Título: Livre 
Tamanho: O texto deverá ter no máximo 30 linhas e no mínimo 15.  
Formato: O texto deverá ser escrito à mão pelo próprio aluno ou por um 
professor, caso o aluno necessite de atendimento diferenciado e 
específico. 
 
Prazo: Entregar (em papel timbrado com pauta) até o dia 19 de maio na 
sede do jornal Tribuna do Norte ou na Diretoria de Ensino – conforme 
orientação da escola. 
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2.3. Quem pode participar 
Podem participar do Concurso de Redação e Desenho “Tribuna Nossa de 
Cada Dia” os alunos que atendam obrigatoriamente aos seguintes requisitos:
 
 Estar regularmente matriculado em escola pública Estadual. 

 
 Cursar do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II. 

 
 Ser o verdadeiro autor do texto/desenho.  

 
 

*Lembrando que plágio é crime (Violação aos Direitos Autorais) Art. 184 – Lei 

Nº 9.610/1998. 

2.4. Das Inscrições 
 Participarão do concurso os alunos que atenderem aos requisitos acima 

e preencherem a “Ficha de Inscrição” disponível nas escolas 
participantes.  

 
 Cada escola deverá recolher as fichas de Inscrição e as 

redações/desenhos correspondentes dentro do período em vigor e 
entregá-las na sede do jornal Tribuna do Norte – Praça Barão do Rio 
Branco, 25, Centro, Pindamonhangaba. 

 
 A Ficha de Inscrição e o papel timbrado serão disponibilizados também 

no site oficial do jornal: www.jornaltribunadonorte.net 
 
 
2.5. Critérios de Avaliação 
As redações/desenhos serão avaliados por uma Comissão Julgadora formada 
por membros da APL (Academia Pindamonhangabense de Letras). Eles 
escolherão os três melhores trabalhos de cada categoria, classificando-os em: 
primeiro, segundo e terceiro lugar – e seguindo os critérios:   
 
 O texto/desenho deverá conter um título e tem que retratar a mensagem 

principal da temática “relação da família com o jornal Tribuna do Norte”. 
 

 Serão observados: ortografia, gramática, coesão, objetividade, 
organização dos argumentos, criatividade e originalidade dos trabalhos. 
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 O texto/desenho deverá ser inédito, não podendo ter sido publicado em 
qualquer mídia ou participado de concursos anteriores. 
 

 Os trabalhos não serão devolvidos e, sob hipótese alguma, aluno, 
professor ou diretor poderá participar da fase de avaliação dos trabalhos 
já entregues à Comissão Julgadora.  
 
 

  

2.6. Premiação – Ensino Fundamental I e II 
Serão selecionados os três melhores trabalhos de cada categoria:  
 
Categorias  
 
Desenho (1º, 2º e 3º anos / EJA) 
1º. Lugar: 1 Kit de Desenho da Imago + 1 Camiseta + 1 Mini curso
2º. Lugar: 1 Kit de Desenho da Imago + 1 Camiseta
3º. Lugar: 1 Kit de Desenho da Imago
 
Redação (4º e 5º anos / EJA) 
1º. Lugar: 1 Curso de Inglês básico
2º. Lugar: 1 Controle PS2 + 1 Headphone
3º. Lugar: 2 Vales-livros 
 
Poema e Trova (6º e 7º anos)  
1º. Lugar: 1 Tablet
2º. Lugar: 2 Vales-livros
3º. Lugar: 3 livros de poemas
 
Memórias Literárias (8º e 9º anos) 
1º. Lugar: 1 curso de Inglês
2º. Lugar: 2 vales-presentes
3º. Lugar: 1 carregador portátil de celular 

 
 Os participantes de todas as categorias receberão um certificado de 

participação no 1º Concurso de Redação e Desenho “Tribuna Nossa 
de Cada Dia”. 

 
 Os alunos vencedores terão seus nomes divulgados no jornal Tribuna do 

Norte, bem como participarão de matérias do periódico referentes ao 
concurso.  
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2.7. Direitos Autorais 

Os alunos que participarem do Concurso de Redação e Desenho “Tribuna
Nossa de Cada Dia”, no ato de sua inscrição, autorizarão a divulgação de 
seus textos/desenhos (desde que citada a autoria) em veiculações do Jornal 
Tribuna do Norte, no site da Prefeitura de Pindamonhangaba e nas matérias 
fornecidas pela Comunicação da Prefeitura, em caráter gratuito. 
 

3. Imagem Fotográfica 

3.1. Tema: “Pindamonhangaba: um novo olhar sobre o 
passado”  
A proposta é que aluno e professores debatam questões ligadas à história da 
fotografia e à preservação de prédios e locais históricos do município, 
estimulando a valorização da cidade e reforçando sua bagagem sobre 
Pindamonhangaba. Os três melhores trabalhos serão premiados e o trabalho 
que conquistar o primeiro lugar será capa (Manchete Principal) do jornal 
Tribuna do Norte do dia 09 de junho – Edição Comemorativa dos 135 anos 
do jornal.   
 

3.2. Participantes 
Escolas Estaduais (1º ao 3º ano do Ensino Médio / EJA) 
 
Gênero  
Imagem Fotográfica 

 

3.3. Regulamento específico – Ensino Médio 

3.4. Objetivos (Categoria Imagem Fotográfica) 

 Estimular, nos estudantes, regularmente matriculados nas escolas 
públicas estaduais, a arte do registro fotográfico, bem como a prática da 
leitura sobre o tema, a criatividade, e provocar a reflexão e o senso 
crítico sobre o passado e sobre a história de Pindamonhangaba.  

 
 Envolver os familiares em seus trabalhos escolares, conhecer e visitar 

locais históricos, além de adquirir o hábito de ler o jornal Tribuna do 
Norte.  
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3.5. Das Imagens 

Gênero: Imagem Fotográfica 
Formato: As imagens poderão ser coloridas ou P/B (preto & branco), deverão 
ser entregues em mídia digital, em até 300dpi, especificando a data e o local 
em que a imagem foi capturada. 
Prazo: Entregar (em CD identificado) até o dia 19 de maio na sede do jornal 
Tribuna do Norte ou na Diretoria de Ensino – conforme orientação da escola. 
 
3.6. Quem pode participar 
 
Podem participar do Concurso Fotográfico “Pindamonhangaba: um novo 
olhar sobre o passado” os alunos que atendam obrigatoriamente aos 
seguintes requisitos:
 
 Estar regularmente matriculado em Escola Pública Estadual. 

 
 Cursar do 1º ao 3º ano do Ensino Médio ou do EJA - Educação de 

Jovens e Adultos (Estadual). 
 
 Ser o verdadeiro autor da imagem.  

 
 

*Lembrando que plágio é crime (Violação aos Direitos Autorais) Art. 184 – Lei Nº 
9.610/1998. 

 

3.7. Das Inscrições 

 Participarão do concurso os alunos que atenderem aos requisitos acima 
e preencherem a “Ficha de Inscrição” disponível nas escolas 
participantes.  

 
 Cada escola deverá recolher as fichas de Inscrição e as fotografias (em 

CDs) correspondentes dentro do período em vigor e entregá-las na sede 
do jornal Tribuna do Norte – Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro, 
Pindamonhangaba. 

 
 A Ficha de Inscrição será disponibilizada também no site oficial do jornal: 

www.jornaltribunadonorte.net 
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3.8. Critérios de Avaliação 

As fotografias serão avaliadas por uma Comissão Julgadora formada por 
fotógrafos profissionais e por membros da APL (Academia 
Pindamonhangabense de Letras) que atuam com fotografia. Eles escolherão os 
três melhores trabalhos, classificando-os em: primeiro, segundo e terceiro lugar 
– e seguindo os critérios: 
   
 
 Os membros da Comissão escolherão as três fotos mais belas, mais 

originais e mais expressivas. 
 

 As imagens deverão remeter ao tema central do concurso “prédios e 
locais históricos do município”. 
 

 As fotografias poderão apresentar efeitos digitais como bordas ou 
montagens, desde que as imagens façam parte do mesmo cenário (não 
é permitido inserções de pessoas ou de imagens alheias ao momento 
em que a fotografia foi tirada).  
 

 A imagem deverá ser inédita, não podendo ter sido publicada em 
qualquer mídia (isso inclui redes sociais como o Facebook, Instagram, 
Flickr, entre outros) ou participado de concursos anteriores. 
 

 Os CDs não serão devolvidos e, sob hipótese alguma, aluno, professor 
ou diretor poderá participar da fase de avaliação dos trabalhos já 
entregues à Comissão Julgadora.  
 
 

 

3.9. Premiação 

Serão selecionadas as três melhores imagens da categoria:  
 
Imagem fotográfica (da 1ª a 3ª série do Ensino Médio / EJA) 
 
1º. Lugar: 1 Celular (Além de ser capa da Edição Comemorativa da Tribuna)
2º. Lugar: 1 Pacote de 3 meses de academia
3º. Lugar: 1 Almoço para duas pessoas

 
 Todos os participantes, da categoria “Imagem Fotográfica”, receberão 

um certificado de participação no 1º Concurso Fotográfico 
“Pindamonhangaba: um novo olhar sobre o passado”. 
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