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I Concurso Literário da Professora Bela 

Direto do Mundo das Belas Histórias, Professora Bela torna público, para conhecimento dos Pequenos 
Escritores conhecidos e ainda desconhecidos no Mundo dos Humanos ou no Mundo da Imaginação, 
que estão abertas as inscrições para participação no I Concurso Literário da Professora Bela. 
 
A proposta é produzir um texto narrativo, no qual o segredo de um personagem do Mundo da 
Imaginação é revelado. 
 
O Concurso visa incentivar a escrita criativa, além de promover e descobrir Pequenos Escritores que 
escrevem pelo simples desejo de escreverem histórias, criando e dando vida a personagens, os quais, 
sem a escrita, jamais seriam conhecidos. 
 
Quem pode se inscrever? 
Poderão inscrever-se Pequenos Escritores que tenham, na data da inscrição, de 8 a 12 anos de idade. 
Cada autor poderá enviar apenas uma história. A participação é gratuita. 
 
Como participar? 
Os Pequenos Escritores poderão participar com apenas uma história. A história deverá ser, 
obrigatoriamente, inédita. Entende-se por inédita a obra não editada e não publicada (parcialmente ou 
em sua totalidade) em qualquer meio de comunicação. 
 
Para onde enviar os textos? 
As inscrições deverão ser feitas pelos professores dos Pequenos Escritores, através do envio das 
histórias pelos Correios, para a Caixa Postal 35011, CEP: 36.045-970. Com destino à equipe de 
Professores Encantadores do I Concurso Literário da Professora Bela  
 
As inscrições deverão obrigatoriamente incluir todas as informações abaixo, conforme modelo do 
Concurso.  
 
Título da História;  
Nome completo e idade do Pequeno Escritor;  
Nome do responsável;  
Endereço e telefone de residência e/ou da instituição responsável pela inscrição;  
Cidade. 
 
Solicitamos a verificação de todos os dados necessários antes do envio da inscrição. As histórias que 
não constarem os dados mencionados poderão ser desclassificadas.  
 
Qual o formato dos textos? 
As histórias deverão ser escritas no formulário próprio do Concurso e ter no máximo vinte e cinco linhas. 
 
Qual o prazo para participar?  
O período para entrega das histórias será de 01/04/2019 a 01/07/2019. Não serão consideradas as 
histórias enviadas após essa data. 
 
Quais redações serão selecionadas pela Professora Bela?  
Professora Bela e sua equipe de Professores Encantadores, que colaboram com Concurso, irão 
selecionar as histórias a serem premiadas, observando os seguintes critérios: criatividade, originalidade, 
qualidade literária, adesão ao tema, clareza na exposição das ideias e correto uso da Língua 
Portuguesa (tanto nos aspectos de coesão e coerência, quanto na ortografia). 
 
 
 
 



 
 

2 
 

Onde e quando será divulgado o resultado? 
O resultado com o nome dos Pequenos Escritores finalistas, e suas respectivas histórias, será 
divulgado, no segundo semestre de 2019, nas redes sociais da Professora Bela, a saber: instagram: 
@professora_bela e página no Facebook: Professora Bela. 
 
Quem serão os finalistas do I Concurso Literário da Professora Bela? 
Serão selecionadas até 50 histórias finalistas. Os trabalhos vencedores serão divididos por categorias, a 
partir da faixa etária, sendo: 
 
● Categoria I - Pequenos Escritores com idade de 8 anos -  até 10 finalistas.  

● Categoria II - Pequenos Escritores com idade de 9 anos - até 10 finalistas.  

● Categoria III - Pequenos Escritores com idade de 10 anos - até 10 finalistas. 

● Categoria IV - Pequenos Escritores com idade de 11 anos - até 10 finalistas.  

● Categoria V - Pequenos Escritores com idade de 12 anos - até 10 finalistas.  

 
Qual a premiação dos Pequenos Escritores? 
Não haverá premiação pecuniária. Os Pequenos Escritores finalistas receberão, até o número de 50, 
certificado de Menção Honrosa. Os primeiros vencedores de cada categoria, e seus professores, além 
do Certificado de Menção Honrosa, receberão troféu. 

Todos os textos finalistas irão compor o I Florilégio Literário da Professora Bela, que reunirá um total 
de até 50 obras a serem publicadas em formato de e-book, com distribuição gratuita.  

 

Como será a Cerimônia de Premiação? 

 O local e a data da Cerimônia de Premiação dos vencedores serão divulgados juntamente com os 
nomes dos finalistas.  

 

Disposições finais:  

Ao efetivar a inscrição no Concurso, através do envio do texto pelo e-mail ou por correios, os Pequenos 
Escritores, sejam eles finalistas ou não, e seus responsáveis, estarão, automaticamente, concordando 
com as regras do I Concurso Literário da Professora Bela. Estão cientes e autorizam a divulgação de 
seu nome e/ou imagem que venham a ser feitas e/ou obtidas por conta do presente Concurso de forma 
gratuita e por tempo indeterminado.  

Os responsáveis pelos Pequenos Escritores já estarão também autorizando, automaticamente, a 
publicação dos textos enviados, não lhes tirando o direito de autoria, uma vez que o nome dos inscritos 
estará sempre vinculado à obra como autor, entretanto não lhe cabendo mais nenhum direito sobre ela. 

 
____________________________________________ 
Criado pela professora, pesquisadora e escritora, Lauriana Paiva. 

Divulgação em 01 de abril de 2019. 


