4º FLAL
Festival de Literatura e Artes Literárias
Edição Arte e Estilo

REGULAMENTO
CONCURSO DE TEXTOS INFANTOJUVENIL
TEMA: Livre / Contos ou Poesias

1. As escolas convidadas indicarão seus alunos para participar do concurso,
devendo se responsabilizar pela digitação dos trabalhos, enviando-os através
de arquivo Word, tamanho A4, fonte Times New Roman, tamanho 12. Poderá
ser num único arquivo, ou seja, os textos digitados de forma corrida, um abaixo
do outro.

2. Devendo constar no final de cada texto: nome do aluno, idade e série que
está cursando; nome da escola e localidade, para que todos os participantes
sejam devidamente identificados.

3. Deverão ser enviados para a gestora Nell Morato, através do e-mail
nell.morato@gmail.com

4. PRAZO: Até 20 de maio, às 24h.
PRORROGADO: para 15 de Junho, às 24h (nm15/5)

5. Todos os textos serão publicados no EVENTO, às terças-feiras, a partir das
14h, exceto na semana de 15 a 20 de maio, de Literatura Erótica. Assim,
poderão ser curtidos e comentados pelo conteúdo e emoção que passarão
para o público.

6. A classificação será através da escolha dos jurados convidados.

7. COLETÂNEA: Iremos editar uma coletânea no formato e-book, de todos os
textos recebidos para o concursos, totalmente gratuita.

8. PREMIAÇÃO: Premiaremos os cinco primeiros classificados.

9. PATROCINADOR CULTURAL: Metamorfose
www.editorametamorfose.com.br
www.oficinaliterariaonline.com.br
www.metamorfosecursos.com.br

10. PRÊMIOS:
Serão 5 definidos pelo júri, na categoria infantojuvenil do 1° ao 5° lugares, totalizando 5
escolhidos. Vejam as premiações que estão acertadas:
-- Para o 1° ao 5°: Kit com 3 livros (definidos e enviados pelo patrocinador) - Patrocínio
Cultural: Editora Metamorfose - http://www.editorametamorfose.com.br
-- Para o 1° ao 3°: Um curso online (a ser definido pelo patrocinador) - Patrocínio Cultural:
Metamorfose Cursos Online - http://www.oficinaliterariaonline.com.br
-- Para o 1°: Prêmio Metamorfose Cursos - Placa prateada com o nome do autor(a)
escolhido como 1° Lugar no Concurso de Textos Infantojuvenil - Contos e Poesias - 4ª
FLAL Edição Arte e Estilo - Patrocínio Cultural: Metamorfose Cursos
- http://www.metamorfosecursos.com.br

Gestão FLAL/nellmorato 31/01/2017.

