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1. INTRODUÇÃO  

 

O 1º Campeonato de Língua Portuguesa da Rede Municipal de Ensino intitulado 

“Viagens na Literatura: o mundo encantado da leitura e da escrira” é uma iniciativa da 

Secretaria Municipal de Educação de Castanhal, por meio da Coordenadoria de Ensino, 

que tem como eixo norteador a obra literária dos escritores paraenses Antônio Juraci 

Siqueira, Zenaira Martins e Zoraide Alves. 

Ao longo do primeiro semestre letivo de 2023, os estudantes das turmas do 5º e 9º 

anos da Rede Muncipal de Ensino estudarão as obras de escritores paraenses, sob a 

orientação dos professores do componente curricular Língua Portuguesa e dos 

professores lotados no espaço pedagógico “Sala de Leitura”. 

Os estudantes das turmas do 5° ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais 

estudarão a obra “Livros Falantes” de Zoraide Alves e a obra “O Casamento do 

Texto com a Princesa Gramática” de Zenaira Martins que será utilizado como livro 

complementar.  

Os estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental Anos Finais estudarão a obra de 

Antônio Juraci Siqueira, com o livro “O menino que ouvia estrelas e se sonhava 

canoeiro”. Além disso, os estudantes terão acesso a materiais complementares que serão 

disponibilizados por meio de links para conhecerem a biografia do autor.  

O 1º Campeonato de Língua Portuguesa da Rede Municipal de Ensino de 

Castanhal trabalhará os aspectos linguísticos e semânticos da literatura paraense em 

questão, tais como, acentuação, ortografia, significado das palavras (dentro de contextos 

ou fora deles) e compreensão de textos. 

Diante disso, ressaltamos que o Campeonato compõem as ações do Programa 

“Novos Caminhos Novas Histórias”, que tem como intuito criar estratégias 

educacionais por meio de metodologias diferenciadas, dentre elas as metodologias 

ativas, como os jogos didáticos, no processo de ensino-aprendizagem, bem como 

envolver a comunidade escolar para participar  e contribuir com o desenvolvimento das 

ações.  

 

2. ORGANIZAÇÃO  

  



 

3  

O 1º Campeonato de Língua Portuguesa da Rede Municipal de Ensino é 

organizado pela Coordenadoria de Ensino em parceria com a Coodenadoria de 

Educação Especial (CEES), por meio de uma Comissão composta por assessores 

lotados na Coordenadoria de Ensino e assessores lotados na CEES. Além disso, também 

fazem parte da comissão professores de Língua Portuguesa, Libras, Braille e 

mediadores, assim como professores lotados nas “Salas de Leitura” e a professora Zilda 

Laura Ramalho Paiva da Faculdade de Letras/Universidade Federal do Pará - Campus 

Castanhal. 

 

3. OBJETIVO GERAL 

 

I - Promover o 1ª Campeonato de Língua Portuguesa da Rede Municipal de Ensino de 

Castanhal, por meio do intercâmbio entre os estudantes matriculados no 5º e 9º ano do Ensino 

Fundamental, com vistas a desenvolver habilidades de leitura e escrita, bem como mobilizar a 

comunidade escolar para contribuir com o processo educativo.  

 

3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

I – Desenvolver, de forma lúdica, o processo de compreensão de textos e o conhecimento de 

aspectos linguísticos (acentuação e ortografia) e semânticos (significado das palavras) da 

Língua Portuguesa;  

II. Estimular o interesse pela leitura e escrita; 

III. Valorizar as habilidades dos estudantes da Rede Municipal de Ensino;  

IV. Incentivar a interação entre gestão pedagógica (diretores e coordenadores), 

professores, pais e/ou responsáveis e estudantes; 

 V. Motivar a autonomia dos estudantes e o interesse pela busca do conhecimento, por 

meio das metodologias ativas, como os jogos didáticos, que compõem a proposta do 

Programa da Rede Municipal de Ensino “Novos Caminhos Novas Histórias”. 

 

4. PÚBLICO ALVO  

4.1 Estudantes devidamente matriculados no 5º e 9º ano do Ensino Fundamental em escolas 

do campo e da cidade da Rede Municipal de Ensino de Castanhal/PA. 
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5. INSCRIÇÕES  

5.1 Todas as escolas municipais que ofertam 5º e 9º ano do Ensino Fundamental devem 

participar do 1º Campeonato de Língua Portuguesa da Rede Municipal de Ensino de 

Castanhal. Para isso é necessário efetivar a inscrição on-line, de acordo com os seguintes 

procedimentos: 

a.  Para participar do 1º Campeonato de Língua Portuguesa, a escola fará inscrição no link: 

https://forms.gle/EZZ5WLtQy5Tz9Gt77, no período de 20 a 25 de março de 2023; 

b. As escolas inscritas deverão seguir as orientações descritas no Guia Didático 

disponibilizado pela SEMED, no período de 03 de abril a 05 de maio de 2023, as 

instituições de ensino deverão realizar semanalmente as propostas contidas no Guia.  

c. A 1ª etapa será realizada na escola no período de 08 a 12 de maio de 2023; 

d. De acordo com o resultado da 1ª etapa, cada escola deverá enviar para o e-mail 

campeonatolinguaportuguesa23@gmail.com com a ficha de inscrição dos estudantes 

classificados para 2ª etapa até dia 15 de maio de 2023;  

e. A escola deverá inscrever dois estudantes, sendo um estudante com deficiência e outro sem 

deficiência;  

f. Na ausência de estudantes com deficiência, a escola deverá inscrever dois estudantes sem 

deficiência;  

g. Deverá ser encaminhado o termo com a assinatura da gestão escolar com a autorização 

para a participação dos estudantes da Unidade de Ensino, assumindo total responsabilidade 

pelas informações prestadas, bem como se comprometendo a seguir este Regulamento Geral; 

h. É de responsabilidade da gestão de cada unidade de ensino solicitar autorização dos pais 

e/ou responsáveis legais para a participação dos estudantes na competição;  

i. O estudante deve preencher a Ficha de Inscrição, com Termo de Responsabilidades e 

Cessão de Direitos, bem com a declaração do gestor escolar sobre a frequência regular 

do estudante, e o termo de autorização de uso de nome, de imagem e de locomoção (para o 

local destinado a 2ª etapa). 

6. ETAPAS 

 

6.1 O 1ª Campeonato de Língua Portuguesa da Rede Municipal de Ensino acontecerá em duas 

etapas, de acordo com a tabela abaixo:  

https://forms.gle/EZZ5WLtQy5Tz9Gt77
mailto:campeonatolinguaportuguesa23@gmail.com
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ETAPAS ATIVIDADES 

1ª Etapa: 08 a 12 de 

maio de 2023. 

 A 1ª etapa acontecerá nas escolas, sob orientação da 

coordenação pedagógica, de Professores de Língua Portuguesa, 

de Professores lotados no espaço pedagógico da Sala de Leitura 

e de mediadores,  de acordo com o Guia Didático.  

2ª Etapa: 01, 02, 06, 

07, 13 e 15 de junho de 

2023. 

Abertura e 2ª etapa acontecerá em local a definir, que será 

divulgado com antecedência pela comissão organizadora, nas 

Redes Sociais da SEMED. 

 

7. DA PREMIAÇÃO  

 

7.1  Um Notebook para o estudante que ficar  em 1º lugar; 

7.2 Medalhas para o 2º e 3º lugar e troféus.  

 

8. DA CESSÃO DE DIREITOS 

 

8.1 Os gestores, professores, estudantes e quaisquer outros membros da comissão ou 

participantes do 1º Campeonato de Língua Portuguesa da Rede Municipal de Ensino de 

Castanhal, devidamente representados por quem de direito, devem autorizar, em caráter 

universal, gratuito e irrevogável, a Coordenadoria de Ensino/SEMED, a fotografar, captar e 

fixar suas imagens e vozes durante todo o período de realização do evento, podendo utilizá-los 

a qualquer tempo, em número ilimitado de vezes, transmitindo-as, exibindo-as e reexibindo-as 

por meio de projeção de tela ou em locais públicos, via televisão de quaisquer espécies, 

internet, satélite, rádios, livros, jornais, revistas, telefonia fixa e móvel, ou por qualquer outra 

forma. 

8.2 Fica desde já assegurado que o uso, pela Coordenadoria de Ensino/SEMED e por terceiros 

por ela autorizados, de quaisquer dos direitos ora cedidos, dar-se-á de maneira a valorizar a 

competição, os estudantes, os professores, e todos os envolvidos no Campeonato. 

9. DAS RESPONSABILIDADES 

        

9.1 É competência da Coordenadoria de Ensino - Secretaria Municipal de Educação/SEMED, 

com o apoio das demais coordenadorias: 
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I.  Coordenar e acompanhar a organização e realização da 1º Campeonato de Língua Portuguesa 

da Rede Municipal de Ensino em toda a plenitude administrativa; 

II. Exercer a coordenação, supervisão e controle do 1º Campeonato de Língua Portuguesa da 

Rede Municipal; 

III.  Cumprir e fazer cumprir as medidas protocolares de saúde pública estabelecidas pelas 

autoridades sanitárias do município; 

IV. Cumprir e fazer cumprir este regulamento geral, sendo suas decisões finais irrecorríveis; 

V. Fazer parceria intersetoriais com entes públicos responsáveis pela segurança e saúde; 

VI. Estimular a participação das escolas municipais, fazendo uso dos meios de divulgação ao 

seu alcance; 

VII. Viabilizar estrutura tecnológica para o evento; 

VIII. Garantir o apoio logístico e financeiro do 1º Campeonato de Língua Portuguesa da 

Rede Municipal de Ensino; 

IX. Organizar e  enviar às escolas , em pdf,  todo o material necessário para  realização da 1ª 

e 2ª etapada do campeonato; 

X. Receber e processar os materiais destinados à composição dos boletins informativos e 

notas. 

10. DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

 

10.1 O estudante que solicitar transferência de escola, durante o período do Campeonato de 

Língua Portuguesa da Rede Municipal de Ensino, estará impedido de participar; 

10.2 O uso do crachá é obrigatório, pessoal e intransferível, sendo o único documento que dá 

condição de participação na competição; 

10.3 Apuradas e devidamente comprovadas falsas declarações nas inscrições das escolas e 

outras irregularidades, é cancelada a participação da escola que infringir as regras deste 

regulamento. 

 

11. DOS LOCAIS E DATAS 

 

11.1. A primeira etapa da 1º Campeonato de Língua Portuguesa  da Rede Municipal de Ensino 

de Castanhal ocorrerá nas escolas, inscritas na competição, no período de 08 a 12 de maio de 

2023. A abertura e 2ª etapa será realizada nos dias 01, 02, 06, 07, 13 e 15 de junho de 2023, em 
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local a ser definido pela comissão organizadora.  

12. DO CRONOGRAMA 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

13.1 Serão permitidas substituições de estudantes até 48h antes da 2ª etapa, caso seja 

comprovada impedimentos para a participação do (s) titular (es). 

13.2 Todas as comunicações do 1º Campeonato de Língua Portuguesa da Rede Municipal de 

Ensino serão divulgadas antes, durante e após o evento, deixando os gestores escolares 

informados de todo o processo de organização e realização do campeonato.  

13.3 As escolas devem obter essas informações por meio das mídias sociais oficiais da 

Coordenadoria de Ensino/SEMED. 

13.4 O presente regulamento pode sofrer alterações para adequações mediante prévia 

publicação nas mídias sociais oficiais da SEMED.  

13.5 Compete à Coordenadoria de Ensino/SEMED, por meio da comissão organizadora  

resolver os casos omissos neste Regulamento Geral. 

 

 

Castanhal, 13 de março de 2023 

Períodos Atividades 

20 a 25 de março de 2023 Incrição - 1ª  etapa 

20 de Março Lançamento do Guia Didático da 1ª etapa nas escolas 

08 a 12 de maio de 2023 Realização da 1ª etapa nas escolas 

15 de maio de 2023 Inscrição para 2ª etapa 

01 de junho de 2023 Abertura da 2ª etapa 

02 de junho de 2023 1º dia da Competição – 5º ano 

06 de junho de 2023 1º dia da Competição – 9º ano 

07 de junho de 2023 2º dia de Competição – 5º ano 

13 de junho de 2023 2º dia da Competição do 9º ano 

15 de junho de 2023 
Final da competiçao 5º ano 

Final da competição do 9º ano 


