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E XP O7  -  2021  

EXPOSIÇÃO LITERÁRIA DO 

COLÉGIO 7 DE SETEMBRO 

EDIÇÃO ESPECIAL HISTÓRICA  

EDITAL 
 

1. Objetivo  

Promover o estímulo à leitura e à produção de textos em Língua Portuguesa. 

 

2. Participantes  

Comunidade escolar do Colégio 7 de Setembro a partir do 6º ano do Ensino Fundamental. 

 

3.  Inscrição  

3.1.  O participante efetivará a sua inscrição por meio do Microsoft Teams, postando seus textos nos 
canais dos seus respectivos monitores do Laboratório de Redação, no período de 20 de setembro a 
30 de outubro de 2021. 

3.2. As ilustrações devem ser entregues no Laboratório de Redação da sede em que o 
candidato está matriculado ou escaneada e postada nos canais virtuais dos professores do 
Laboratório de Redação no  
Teams, com a devida identificação do trabalho. 

 

O concurso será constituído por níveis e modalidades, como se segue: 

4.  Das modalidades 

4.1.  Modalidade 1: Poemas  

Nível 1: 6º e 7º ano; 

Nível 2: 8º e 9º ano; 

Nível 3: Ensino Médio. 

4.2.  Modalidade 2: Contos ou crônicas  

Nível 1: 6º e 7º ano; 

Nível 2: 8º e 9º ano; 

Nível 3: Ensino Médio. 

4.3.  Modalidade 3: Textos de opinião  

Nível 1: 6º e 7º ano; 

Nível 2: 8º e 9º ano; 

Nível 3: Ensino Médio. 

4.4.  Modalidade 4: Ilustrações (tamanho: A4) 

Nível 1: 6º e 7º ano; 

Nível 2: 8º e 9º ano; 

Nível 3: Ensino Médio. 

 
5.  Observações importantes: 

5.1.  Em 2020, em consequência da pandemia de Covid-19, não houve a publicação do livro 
da XXI Expo7, tampouco a culminância do evento. Por isso, este ano, faremos, em caráter 
extraordinário, a publicação de um livro com os textos selecionados nos certames de 2020 
e 2021, que será entregue aos autores em cerimônia de premiação, no mês de dezembro. 

5.2.  Cada autor poderá concorrer com apenas um trabalho em até duas modalidades. 
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5.3.  Em todas as modalidades, os textos deverão ser desenvolvidos a partir de um tema de livre 
escolha do autor. 

5.4. Cada texto deverá apresentar um título. 

5.5. Os poemas deverão ter no mínimo 14 e no máximo 40 versos. 

5.6.  Os demais gêneros textuais deverão ter no mínimo 20 e no máximo 50 linhas. 

5.7.  Serão desclassificadas as produções que se utilizem de linguagem ofensiva ou de baixo 
calão, que defendam ideologias políticas, religiosas ou partidárias segregacionistas, que ofendam 
os direitos humanos ou que não estejam de acordo com quaisquer dos critérios estabelecidos 
neste edital.  

5.8.  As ilustrações devem ser inéditas sob pena de exclusão do certame. O candidato, no 
ato da inscrição, deverá mencionar a obra literária a qual a ilustração se relaciona. 

 

6.  Seleção e premiação 

6.1. Serão selecionados até 25 trabalhos de cada modalidade para comporem o livro a ser editado em 
alusão ao evento. O número de textos escolhidos poderá ser menor, de acordo com o resultado 
da avaliação da comissão julgadora. 

6.2. Os trabalhos selecionados serão publicados em um livro com registro no ISBN, que será 
presenteado aos seus autores. 

 

 7.  Julgamento 

7.1. Os textos e ilustrações serão avaliados e classificados por júri especial composto por 
professores e coordenadores do Colégio 7 de Setembro, observando-se os seguintes 
critérios: 

a) Adequação ao gênero escolhido;  

b) Originalidade, criatividade e aproveitamento dos recursos da língua;  

c) Coesão e coerência; 

d) Aspectos ortográficos e gramaticais; 

e)    Apuro técnico, criatividade e relação com a obra ilustrada. 

 

8.  Programação  

8.1. Os nomes dos candidatos selecionados serão divulgados no portal C7S (www.c7s.com.br) no dia 
20 de novembro. 

8.2.  A Cerimônia de Premiação para o lançamento do livro que reunirá os melhores trabalhos da 
Edição Especial Histórica da EXPO7 2021 acontecerá em dezembro, a partir das 19h30min, no 
Colégio 7 de Setembro, sede NGS, em dia a ser oportunamente divulgado. 

 

9.  Disposições Gerais 

Os casos omissos, neste edital, serão resolvidos pela comissão organizadora do evento, coordenada 
pela equipe de professores de Língua Portuguesa do Colégio 7 de Setembro. A comissão 
organizadora da Edição Especial Histórica da EXPO7 2021 se reserva o direito de recusar a inscrição 
de obras que firam os princípios do Colégio 7 de Setembro. Os textos e ilustrações poderão ser 
divulgados em quaisquer meios de comunicação.  

 

A Direção. 

Fortaleza, 20 de setembro de 2021.  

COMISSÃO ORGANIZADORA DA EDIÇÃO ESPECIAL HISTÓRICA DA EXPO7 2021 

http://www.c7s.com.br/

