
 

REGULAMENTO 

 
PRÊMIO DE REDAÇÃO MARIA AMÁLIA DUMONT – 
FLIARAXÁ - 2022 

 

1) O CONCURSO 

O Fliaraxá, Festival Literário de Araxá, realiza o 10.° 

Prêmio de Redação Maria Amália Dumont com o objetivo 

de   revelar novos talentos literários e incentivar o hábito 

da leitura e da escrita. 

 

O tema escolhido para a concepção da Redação é 

 

"Abolição, Independência e Literatura”. 

 

2) PARTICIPE 
Os candidatos deverão elaborar um texto dissertativo- 
argumentativo com no mínimo 20 e no máximo 30 linhas. 

 

Neste formato, os alunos deverão expor seus argumentos, 

que devem ser estruturados de forma consistente e 

coerente com o tema "Abolição, Independência e 
Literatura”. 

 

Poemas e outras modalidades textuais não serão aceitas. 
Também não serão aceitas redações digitadas em 
computador ou máquina. 



As redações devem ser redigidas com caneta preta ou azul, 

exclusivamente na folha padrão que você encontra no site 

do Fliaraxá: 
 

www.fliaraxá.com.br/redacao 
 

* As redações deverão ser encaminhadas pelas  escolas, 

como é feito todos os anos, porém  com  uma  diferença: 

serão entregues via e-mail (mais informações no item 6 - 

REGULAMENTO) 

 

3) PREMIAÇÃO 
 
Serão premiadas quinze redações, cinco em cada 
categoria, sendo elas: 

 

Categoria de 9 a 11 anos 

- Primeiro lugar – R$ 1.000,00; 

- Segundo lugar – R$ 500,00; 

- Terceiro lugar – R$ 300,00; 
- Quarto lugar - R$ 200,00; 

- Quinto lugar - R$ 200,00. 
 

Categoria de 12 a 14 anos 

- Primeiro lugar – R$ 1.000,00; 

- Segundo lugar – R$ 500,00; 

- Terceiro lugar – R$ 300,00; 

- Quarto lugar - R$ 200,00; 
- Quinto lugar - R$ 200,00. 

 

 

Categoria de 15 a 18 anos- 

- Primeiro lugar – R$ 1.000,00; 



- Segundo lugar – R$ 500,00; 

- Terceiro lugar – R$ 300,00; 
- Quarto lugar - R$ 200,00; 

- Quinto lugar - R$ 200,00. 

 
 

O  professor  do  aluno  premiado  será  agraciado  com  um 

vale-compra de livros na livraria do Festival no valor de 

300 reais. O vale-compra será entregue ao professor 

premiado na cerimônia de entrega do Prêmio e deverá ser 

adquirido na livraria do Fliaraxá, dentro da data de sua 

realização: até o dia 15 de maio de 2022. 

 

Os valores, em dinheiro, aos alunos premiados, serão 
pagos por meio de depósito em conta bancária do aluno ou 
do seu responsável legal. 

 

4) CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS REDAÇÕES 
 
* Originalidade e Criatividade (4 pts.) 
* Adequação ao tema (3 pts.) 
* Adequação do vocabulário e da ortografia (3 pts.) 

- A redação que estiver em desacordo com os direitos 

humanos será desclassificada. 
 

5) COMISSÃO JULGADORA 
As redações serão avaliadas por uma Comissão Julgadora 
capacitada e de alto nível, composta por especialistas 
escolhidos pela organização do Fliaraxá. Serão convidados 
professores, jornalistas, intelectuais e escritores. 

 

Em caso de empate, serão utilizados os seguintes critérios: 

1 – Maior nota no quesito originalidade; 



2 – Maior nota na adequação de vocabulário. 

 

 

 

 

 
6) NORMAS GERAIS 

 
Para participar, o estudante precisa,  obrigatoriamente, 
estar matriculado em uma escola pública ou particular do 
município de Araxá-MG. 

 

As redações devem ser enviadas pelas escolas dos alunos 

participantes. Cada escola pode enviar até 3 redações, 
sendo 1 em cada categoria. 

 

As redações devem ser enviadas para o e-mail: 

redacao@fliaraxa.com.br 

 

• O nome da escola deve vir no título do e-mail. 
 

• As redações deverão ser fotografadas ou escaneadas. 
 

• Antes de anexar o arquivo, é importante se atentar 

para a qualidade da imagem, para que o texto fique 

legível e compreensível. 
 

• Junto da redação deve ser enviado o Termo de 
Autorização (item 7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS) 

mailto:redacao@fliaraxa.com.br


O prazo para entrega termina no dia 09/05/2022 (nove de 
maio de 2022), às 23h59.  

 
• Cada aluno poderá participar com uma redação 

apenas. 
 

• Os vencedores serão divulgados no dia 14/5/2022 
(quatorze de maio de 2022, sábado), durante a 

cerimônia de entrega dos prêmios, a se realizar de 

acordo com os protocolos de saúde devido à Covid-19. 

 

7) CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Ao assinar o formulário de redação, o candidato declara-se 
ciente e de acordo com as normas presentes no 
Regulamento. 

 

Os candidatos, no ato da inscrição, automaticamente 
concedem autorização para publicação e divulgação das 

redações premiadas, assim como autoriza o uso de sua 
imagem na forma de fotos ou vídeos, em redes sociais ou 
outros canais de comunicação. Para tal, devem assinar o 

“Termo de Autorização” que também estará no site do 

Fliaraxá, no ícone Prêmio de Redação. 

 

Os pais ou responsáveis dos candidatos menores devem 
assinar o Termo de Autorização. 

 

• A autorização deverá ser enviada junto da redação, 

anexada ao e-mail redacao@fliaraxa.com.br. 
 

MAIS INFORMAÇÕES: redacao@fliaraxa.com.br 
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