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PROJETO DO II CONCURSO ARTÍSTICO E LITERÁRIO 
"PRÊMIO ALCAP NAISA AMORIM” 

 
 

A Academia de Letras, Ciências e Artes Perimiriense (ALCAP), em parceria 
com a Secretaria Municipal de Educação de Peri-Mirim (SEMED), realizará o II 
Concurso Artístico e Literário "Prêmio ALCAP Naisa Amorim", nas categorias 
Desenho, Poesia, Crônica e Escola Criativa, destinado aos estudantes do ensino 
fundamental e ensino médio, incluída a modalidade Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) e escolas da rede municipal, estadual de ensino e particular, sediadas no 
município de Peri-Mirim. O tema do concurso traz como consulta a livros, textos e 
artigos de história sobre a educação e educadores do município de Peri-Mirim desde 
a sua instituição. O certame homenageia a Patrona da ALCAP professora Naísa 
Amorim, cuja biografia evidencia o relevante trabalho em prol da educação 
perimiriense.  

 
A Academia de Letras Ciências e Artes Perimiriense (ALCAP), em parceria 

com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) institui o II Concurso Artístico e 
Literário Prêmio Naisa Amorim com o tema "Educação de Peri-Mirim: história e 
evolução", nas categorias: Desenho Poesia e Crônica. O concurso é destinado à 
comunidade estudantil do Ensino Fundamental, ensino médio e escolas da rede 
Municipal Estadual e particular incluída a modalidade Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) da rede pública do município de Peri-Mirim, nas condições estabelecidas neste 
edital. 
 

 Quem foi Naísa Amorim? 

  

 Naisa Ferreira Amorim, professora normalista, nasceu em Peri-Mirim-MA, em 

15 de setembro de 1914 e faleceu em São Luís-MA em 29 de dezembro de 2007 com 

93 anos. Iniciou seus estudos em Peri-Mirim e concluiu em São Luís-MA, onde formou-

se professora normalista, retornando para lecionar em Peri-Mirim. Exerceu cargos 

políticos e foi mentora do jornalzinho intitulado “Panelinha”, escrito à mão, que 

criticava a política local e denunciava o atraso que se encontrava a educação no 

município. Naisa Amorim foi uma mulher forte e corajosa, à frente do seu tempo, 

modelo de justiça e honradez.  

 

 Justificativa do projeto 

 

 Em respeito à indiscutível importância da literatura e das artes, a ALCAP lançou 
em 2019 a 1ª edição do “Prêmio ALCAP Naisa Amorim, com vistas ao 
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reconhecimento, valorização, incentivo, promoção e divulgação da produção artística 
e literária de estudantes da rede municipal e estadual de ensino do município de Peri-
Mirim. Nesta segunda edição do concurso, a novidade é a criação da categoria Escola 
Criativa, com trabalho na modalidade Plano de Mobilização, destinada às escolas que 
desenvolveram atividades de mobilização e prática pedagógica relativas ao tema do 
concurso e inscreveram trabalhos (no mínimo 01) de estudante no concurso. 

Com o tema “Educação de Peri-Mirim: história e evolução”, que aborda a 
compreensão de como aconteceu o processo educacional no município ao longo do 
tempo e a ligação que a atualidade tem com o passado. O concurso objetiva provocar 
reflexão sobre a educação do município ao longo dos 104 (cento e quatro anos) de 
evolução da educação, como um dos valores humanos capazes de contribuir para 
construção dos valores pedagógicos e humanos do município. 

Diante da ausência de referências históricas do município, as pessoas tendem 
a viver em sociedade sem olhar para seu referencial histórico e não dar valor aos 
quadros educacionais do passado e do presente. Viver de forma egoísta, materialista, 
sem fomentar debates sobre a vida e valores como respeito, amor, amizade, paz, 
colaboração, honestidade, responsabilidade, solidariedade, humildade, preservação 
ao ambiente, sempre com um olhar de saudade e respeito por aqueles que ajudaram 
a construir as bases da Educação do município. 

Desse modo, o tema do concurso traz como tema o concurso literário incentivar 
o gosto pela leitura e pela escrita bem como provocar nos alunos uma compreensão 
de como aconteceu o processo educacional no município ao longo do tempo e a 
ligação que a atualidade tem com o passado e a partir deste aspecto, abarcar a 
importância no contexto histórico para a educação atual no município. As obras 
definidas para leitura devem provocar nos participantes do concurso a vontade de 
reavaliar seus valores, levando-o a repensar as verdadeiras riquezas da vida. 

Modalidade Escola Criativa - a escola que inscrever alunos no concurso pode 
participar desta categoria, detalhando por meio de relatório, com fotos, vídeos, se 
desejar, que demonstre todas as atividades que a escola realizou no intuito de ajudar 
os alunos na participação do concurso, como por exemplo: oficinas, debates, etc. 

 

 Objetivo Geral 

 

 O II Concurso artístico e literário objetiva incentivar o gosto pela leitura e pela 

escrita bem como provocar nos alunos uma compreensão de como aconteceu o 

processo educacional no município ao longo do tempo e a ligação que a atualidade 

tem com o passado e a partir deste aspecto, abarcar a importância no contexto 

histórico para a educação atual no município. 
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 Objetivos Específicos 

 

• Estimular a leitura da(s) obra(s) que tratam sobre provocar nos alunos uma 
compreensão de como aconteceu o processo educacional no município ao 
longo do tempo e a ligação que a atualidade tem com o passado e a partir deste 
aspecto, abarcar a importância no contexto histórico para a educação atual no 
município; 

• Despertar o prazer da leitura e aguçar o potencial cognitivo e criativo de 
estudantes; 

• Identificar, valorizar e dar visibilidade à produção artística e literária de 
estudantes; 

• Contribuir com a formação de valores; 

• Contribuir para a formação de sujeitos reflexivos e 

• Valorizar e estimular o papel das escolas na formação das novas gerações. 
 

 Público-Alvo 

 

 Estudantes e escolas públicas da rede municipal, estadual e particular de 

ensino, sediadas no município de Peri-Mirim, de acordo com as seguintes categorias: 

 

 Estudantes e escolas públicas da rede municipal e estadual de ensino, 

sediadas no município de Peri-Mirim, de acordo com as seguintes categorias: 

 

 Categoria 1 – (Desenho- 1º ao 5º ano) 

1º lugar – Prêmio de R$ 300,00 

2º Lugar – Prêmio de R$ 150,00. 

  

Categoria 2 – (Poesia - 6º ao 9º ano) 

1º Lugar – Prêmio de R$ 300,00 

2º Lugar – Prêmio de R$ 150,00. 

 

Categoria 3 - (Crônica e Dissertação - 1º ao 3º ano do ensino médio) 

1º Lugar – Prêmio de R$ 300,00 

2º Lugar - Prêmio de R$ 150,00. 

 

Categoria 4 – Escola Criativa (Plano de Mobilização - escolas) 

1º Lugar – Prêmio R$ 400,00 

2º Lugar – Prêmio de R$ 400,00 
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 Todos os autores das obras premiadas receberão um livro, medalha 

personalizada e certificado de reconhecimento emitido pela ALCAP e SEMED. Todos 

os professores-orientadores das obras premiadas receberão certificado de moção de 

aplausos emitidos pela ALCAP e SEMED. As escolas receberão placa personalizada 

para o primeiro colocado de cada categoria e todas as escolas participantes receberão 

um certificado. 

 

 Participação 

 

 Serão convidadas as escolas da rede municipal, estadual e particular de 

ensino.  

 Estão impedidos de participar do concurso os membros de Comissão Julgadora 

e membros da ALCAP, bem como seus parentes em linha reta ou colateral, ressalvada 

a participação na categoria Escola Criativa. 

 

Comissão avaliadora 

 

 ALCAP e Secretaria de Educação. (Poderá ser convidado algum profissional 

da área para compor a comissão). 

 

 Local de entrega dos trabalhos 

  

 Secretaria de Educação e Colégio Alda Ribeiro Corrêa 

 

Cerimônia de Premiação 

 

 A data e o local da premiação serão divulgados posteriormente. 

 

 Divulgação 

 

 Divulgação nas escolas e mídias sociais 

 

 Materiais 

 

 Formulário de inscrição 

 Formulário de Redação 
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 Banner para divulgação nas mídias sociais 

 Termo de cessão de imagem 

 Placas 

 Certificados. 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

ETAPA DURAÇÃO 

Início  Término 

Elaboração do edital do concurso 12/2022 01/2023 

Buscar Patrocínio 10/2022 03/2023 

Anúncio do concurso na semana 

pedagógica 

01/2022 02/2023 

Abertura do edital na semana 

pedagógica 

01/2023 03/2023 

Abertura de inscrições 02/2023 15/03/2023 

Julgamento dos trabalhos 03/2023 03/2023 

Evento de premiação 31/03/2023 31/03/2023 

 

 

PATROCÍNIO (A definir) 

 

 Cota Ouro:  R$ 2.000,00 (premiação dos vencedores) 

 Cota Prata: R$ 850,00 (Premiação em dinheiro aos vencedores) 

 Cota Bronze: R$ 800,00 (material de divulgação, certificados, material de apoio, 

medalhas personalizadas, placas personalizadas em acrílico) 

 Cota Especial: R$ 150,00 (compra de livros) 

 

O patrocínio a qualquer uma das cotas gera os seguintes direitos ao 

Patrocinador: 

 Inserção da logo do órgão/empresa em todo material de divulgação. 

 Direito de incluir brindes e materiais promocionais. 

 Citação do nome do Patrocinador na abertura e encerramento do evento. 
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 Considerações Gerais 
  
 A confirmação do patrocínio poderá ser efetivada por telefone (98) 98164-1631 
ou e-mail: academiaperimiriense@gmail.com 

 Para atender algumas necessidades específicas, poderemos estudar 
propostas comerciais de Patrocínio personalizadas. 

 As logomarcas de cada Patrocinador deverão ser enviadas à Diretoria da 
ALCAP, por meio do e-mail: academiaperimiriense@gmail.com ou WhatsApp (98) 
98164-1631 e (98) 98429-4227 
 
 
 Para participar do projeto como Patrocinador, entrar em contato por meio do 
telefone (98) 98164-1631; (98) 998140-8192 e (98) 98429-4227 ou pelo e-mail: 
academiaperimiriense@gmail.com; anacreusamartins@hotmail.com. 
 

 
Peri-Mirim, 24 de outubro de 2022. 
 
 
 

 
Eni do Rosario Pereira Amorim 

Edna Jara Abreu Santos 
Gestoras do Projeto 

 

 
 
 

Zaine Ferreira 
Secretária da SEMED 

 
 
 
 

Ana Creusa Martins dos Santos 
Presidente da ALCAP 
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