
  

 

1º PRÊMIO LITERÁRIO DE REDAÇÃO DE CARTAS 

 

REGULAMENTO 2022 

 

INICIATIVA PROPOSTA PELO NÚCLEO DE CIDADANIA DE 

ADOLESCENTES - NUCA DE VERA CRUZ/RN, REALIZADA PELA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SMA, EM PARCERIA 

COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E 

JUVENTUDE DE VERA CRUZ/RN. 

 

1. APRESENTAÇÃO 

O Prêmio Literário de Redação de Cartas se destina a Adolescentes (pessoa com idade 

entre 12 e 18 anos incompletos - ECA)
1
, será promovido pela Secretaria de Meio 

Ambiente de Vera Cruz/RN em parceria com a Secretaria de Cultura, Turismo e 

Juventude, sediadas na Rua Jeronimo de Albuquerque, nº 01 - Centro, Vera Cruz/RN; 

tendo como objetivo promover debates sobre as alterações nos padrões climáticos 

percebidos ao longo dos últimos anos, provocados por fenômenos naturais ou pela ação 

humana. Os resultados, ou seja, os conhecimentos produzidos por estes debates deverão 

estar contidos em cartas produzidas pelos participantes deste concurso. 

 

                                                           
1
 O autor da redação deverá ter até 18 anos incompletos no prazo limite de 20/04/2022, data limite do 

período para inscrição. 



  

 

2. LANÇAMENTO DO CONCURSO 

Na semana de comemoração dos 59 anos Emancipação Política de Vera Cruz. 

 

3. PERSONALIDADE DA HISTÓRIA DE VERA CRUZ HOMENAGEADA NA 

EDIÇÃO 2022 

 

 

Terezinha Gomes de Oliveira Silva
2
 

 

Nasceu no Córrego de São Mateus – Boa Saúde/RN, no dia 15 de outubro de 

1935. Sua prestação de serviços a Vera Cruz teve início por volta de 1956, quando aqui 

ainda vila de São José de Mipibu, passou a ensinar na fazenda Jacaré, logo conquistou 

uma vaga na Câmara Municipal de São José de Mipibu, onde permaneceu por dois 

mandatos. Foi diretora da Escola Estadual Nazaré Wanderley e Secretária Municipal de 

Educação no município de Vera Cruz. Ela contava que: 

                                                           
2
 Texto produzido pela professora Fátima Viegas a partir de escritos da própria Terezinha Gomes. 



  

 

“Iracema Brandão – chefe do NURE de Natal, em 1970 veio a Vera Cruz 

visitar as escolas – ela viu que eu pagava uma senhora para varrer a escola, 

também não tinha merendeira. Eu era professora, diretora, respondia pela 

educação do município, ensina trabalhos manuais, a chefe gostou de ver o 

funcionamento da escola”. 

Em 1970, ela abriu 04 salas de aula, no horário noturno, para o funcionamento 

do MOBRAL. Na função de supervisora desse programa ela andava de casa em casa 

convidando adultos para estudar. Ela realizava sorteios para angariar recursos e comprar 

fardamento para os alunos esse programa de alfabetização de jovens e adultos. 

Entre 1974 e 1975 fez o curso pedagógico intensivo, em Natal. Ela era uma 

pessoa muito entusiasmada na luta pela educação. Ela nos contava fatos como se 

estivesse vivendo: 

“Em 1976, o desfile na cidade de Vera Cruz foi sem igual, a prefeita Natalia 

Pinheiro deu todo apoio, comecei a trabalhar 02 meses antes, fiz todas as 

bandeiras dos estados do Brasil, apresentação de Tiradentes, de D. Pedro, o 

Grito do Ipiranga e várias outras coisas. O grito do Ipiranga foi um sucesso, 

de um lado da rua havia o riacho, eu fiz que imitava o Ipiranga. D. Pedro e 

sua comitiva saiu do lado do riacho foram para frente do palanque encontrou 

a comitiva enviada por D. Leopoldina, a comitiva entregou uma mensagem 

de D. Pedro e ele leu, ao terminar ele gritou: Independência ou morte! e 

levantou a espada, todos os companheiros levantaram suas espadas, os 

cavalos ficaram de pé, nesta hora os carros buzinaram, o sino da igreja tocou. 

As localidades em peso assistiram. No dia 08 de setembro a prefeita me 

chamou e entregou uma taça de honra ao mérito e disse: - Terezinha vou 

guardar essa lembrança deste dia e gostaria de oferecer muito mais pelo seu 

esforço, pelo o seu trabalho pelo o seu amor a tudo isso”.  

Em 1978, passou a assumir as mesmas funções no município de Boa Saúde. 

Aposentou-se em 1985, com 31 anos de trabalho, porém continuou trabalhando. Contra 

sua vontade, precisou despedir-se da escola que tanto amou em 1991, passou a trabalhar 

em Bom Jesus, durante dois anos, voltou a trabalhar no Córrego de São Mateus até 12 

de janeiro de 2005. Tendo falecido em 12 de março de 2017, aos 82 anos de idade. 



  

 

4. PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÃO  

As inscrições ocorrerão durante o período de 04 a 20 de abril de 2022. Nos locais 

indicados: na Biblioteca Pública Municipal Prefeito Luciano Lopes com Fátima Viegas 

ou na Secretaria de Meio Ambiente com Hugo Eustáquio, no horário de 8h00 as 12h00.  

 

5. ETAPAS  

5.1. I ETAPA 

Os adolescentes inscritos deverão participar, OBRIGATORIAMENTE, de pelo menos 

75% das 04 oficinas que serão ofertadas – sendo 03 de EDUCAÇÃO AMBIENTAL e 

01 de PRODUÇÃO TEXTUAL, de acordo com cronograma do Anexo I. 

5.2. II ETAPA 

5.2.1. Cada inscrito deve produzir uma carta argumentativa, entre uma e três laudas, 

recente e inédita, contendo data, saudação e assinatura.  

5.2.2. A redação deve ser escrita em língua portuguesa, redigida de próprio punho, com 

letra legível, caneta esferográfica preta ou azul, na folha específica do 1º PRÊMIO 

LITERÁRIO DE REDAÇÃO DE CARTAS, conforme modelo disponibilizado no 

Anexo II.  

Obs.: A redação deve está identificada como nome completo do participante. 

 

 



  

5.2.3. A carta deve ser entregue entre os 

dias 29 de agosto e 09 de setembro de 2022, nos mesmos locais das inscrições, 

juntamente com DECLARAÇÃO DE FREQUÊNCIA nas oficinas. 

5.2.4. Os casos não previstos serão resolvidos pela COMISSÃO ORAGANIZADORA 

instituída para realização do 1º PRÊMIO LITERÁRIO DE REDAÇÃO DE CARTAS. 

 

6. TEMA 

Escreva uma carta - aberta, a uma pessoa influente ou a uma instituição - explicando 

porque e como é possível contribuir para a diminuição dos riscos e impactos das 

mudanças climáticas sobre as crianças e adolescentes. 

 

7. CRITÈRIOS DE AVALIAÇÃO 

7.1. Coerência no desenvolvimento e com o tema proposto. 

7.2. Criatividade na abordagem do tema. 

7.3. Desenvolvimento de ideias expressas de forma clara. 

7.4. Domínio da língua com a utilização de vocabulário diversificado 

 

 

 

 



  

 

8. DESIGNAÇÃO DO JÚRI E ANÚNCIO DOS RESULTADOS 

 

8.1. A comissão organizadora do 1º PRÊMIO LITERÁRIO DE REDAÇÃO DE 

CARTAS designará uma COMISSÃO JULGADORA. Essa comissão selecionará 20 

redações. 

8.2. As 10 (dez) melhores redações, de acordo com o item 8.4, receberão medalha + 

premiação. As demais redações receberão medalhas. 

8.3. O resultado será divulgado na última quinzena do mês de outubro de 2022, quando 

também será entregue a premiação. 

8.4. Categorias e Tipo de premiação: 

Vencedor  Categoria Tipo de premiação 

ENSINO FUNDAMENTAL 

1º lugar Ensino Fundamental 100,00 (cem reais) + medalha 

2º lugar Ensino Fundamental 100,00 (cem reais) + medalha 

3º lugar Ensino Fundamental 100,00 (cem reais) + medalha 

4º lugar Ensino Fundamental 100,00 (cem reais) + medalha 

5º lugar Ensino Fundamental 100,00 (cem reais) + medalha 

6º lugar Ensino Fundamental Medalha 

7º lugar Ensino Fundamental Medalha 

8º lugar Ensino Fundamental Medalha 

9º lugar Ensino Fundamental Medalha 

10º lugar Ensino Fundamental Medalha 



  

ENSINO MEDIO  

1º lugar Ensino Médio 100,00 (cem reais) + medalha 

2º lugar Ensino Médio 100,00 (cem reais) + medalha 

3º lugar Ensino Médio 100,00 (cem reais) + medalha 

4º lugar Ensino Médio Medalha 

5º lugar Ensino Médio Medalha 

6º lugar Ensino Médio Medalha 

ENSINO SUPERIOR 

1º lugar Ensino superior 100,00 (cem reais) + medalha 

2º lugar Ensino superior 100,00 (cem reais) + medalha 

3º lugar Ensino superior Medalha 

4º lugar Ensino superior Medalha 

 

9. COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

Josemery Paiva de Oliveira – Secretária Adjunta de Cultua, Turismo e Juventude 

Emmanuel Rodrigo Dias Duarte – Secretário de Meio Ambiente  

Maria de Fátima Viegas Gomes – Representante do NUCA 

Hugo Mozer Barros Eustáquio – Fiscal ambiental do Município. 

Daniel Paulino da Silva Torres – Mobilizador de adolescentes 

 

 



  

 

ANEXO I – CRONOGRAMA DAS OFICINAS 

 

DATA EVENTO RESPONSAVEIS 

10/05 1ª Oficina sobre educação ambiental SMA 

07/06 2ª Oficina sobre educação ambiental SMA 

09/08 3ª Oficina sobre educação ambiental SMA 

16/08 Oficina sobre a produção do gênero 

textual carta. 

SECTUJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO II – FICHA DE REDAÇÃO 

1º PREMIO LITERÁRIO DE REDAÇÃO DE CARTAS 

IDENTIFICAÇÃO  

Nome completo 

Data de nascimento                                                                    Idade 

Série que cursa/cursou 

Telefone para contato 

Vera Cruz/RN, _____ de ________ de 2022. 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO III – FICHA DE INSCRIÇÃO 

1º PREMIO LITERÁRIO DE REDAÇÃO DE CARTAS 

IDENTIFICAÇÃO  

Nome completo 

Data de nascimento                                                                    Idade 

Série que cursa/cursou                                                    categoria  

Telefone para contato 

Vera Cruz/RN, ______ de _____________ de 2022 

Assinatura 

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

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

1º PREMIO LITERÁRIO DE REDAÇÃO DE CARTAS 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome completo 

Telefone para contato 

Vera Cruz/RN, ____ de ______ de 2022 

Assinatura do responsável pela inscrição: 

CRONOGRAMA DAS OFICINAS 

10/05 – 1ª Oficina sobre educação ambiental 

07/06 – 2ª Oficina sobre educação ambiental 

09/08 – 3ª Oficina sobre educação ambiental 

16/08– Oficina sobre a produção do gênero textual carta. 

 


