
#MARISTAEMCASA

RETRATOS DO MEU REFÚGIO:
Desenho dos dias de quarentena
em nossa casa.
Infantil ao 3º ano do EFAI

CONCURSO LITERÁRIO 
E ARTÍSTICO: 
MEMóRIAS 
DESTE TEMPO

 Querida Criança Marista, estamos com saudade de você. A saudade é um sentimento bom, 
pois significa que queremos você por perto. Por isso, queremos saber como tem sido seus dias, 
o que tem sentido e o que tem construído em sua casa.

 Entendemos que construir é um verbo comum para as crianças. Na vivência do brincar, olhar 
e imaginar criam teorias e as concretizam em construções. Essa construção pode ser através de 
um desenho. Ao desenhar, a criança transpõe para o papel suas hipóteses sobre a experiência 
que está vivendo. 

 Queremos propor que você, aluno da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 
crie uma memória desse tempo e experiência que estamos vivendo, participando do projeto 
“RETRATOS DO MEU REFÚGIO – Os dias de quarentena em nossa casa”.  Para isso, crie um 
desenho que represente como você e sua família têm feito para aproveitar esse tempo de 
cuidado e carinho.
 Depois que você criar seu desenho, compartilhe com a gente! Quando voltarmos a nos 
encontrar presencialmente, vamos organizar uma linda exposição com suas obras-de-arte!

– Paul Klee
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O objetivo do Projeto “RETRATOS DO MEU REFÚGIO – Os dias de quarentena em nossa casa”,  
idealizado pelo Colégio Marista São Francisco de Chapecó, é cativar o olhar da criança para o 
mundo artístico como forma de exteriorizar todas as sensações do eu subjetivo. 

REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO

Tendo em vista que o concurso “RETRATOS DO MEU REFÚGIO – Os dias de quarentena em nossa 
casa” é voltado à valorização de nossos pequenos artistas, poderão participar do presente projeto 
todos os alunos da Educação Infantil e do 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental Anos Iniciais 
que atendam aos seguintes requisitos:
a) Estar regularmente matriculado nessa unidade de ensino.
b) Apresentar, utilizando qualquer técnica ou material, desenhos que registrem as impressões e 
sentimentos vivenciados nesses dias de quarentena.

INSCRIÇÕES

As inscrições deverão ser feitas de 6 a 30 de abril de 2020, exclusivamente pelo e-mail: 
ecezaro@colegiosmaristas.com.br. A inscrição é o desenho, que deve estar anexado. 

Observações:
– O desenho deve ser digitalizado e encaminhado junto com o nome do aluno e turma.
– Cada participante poderá concorrer com apenas um desenho.

INSTRUÇÕES

– As obras devem ser originais e inéditas em qualquer tipo de mídia, e apresentar título.
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 Já dizia José Paulo Paes que “poesia é brincar com palavras”! Nestes dias diferentes, nos quais 
nos recolhemos em nossas casas, muita coisa aconteceu. Observamos o movimento de nossos 
animais de estimação, o farfalhar das folhas ao vento, o barulho da água do chuveiro, o som da 
pipoca a estourar, e a vida – como um evento – se colocou à nossa frente. 

 Mesmo em dias em que o medo chegou pertinho de nós, lembramos que a vida humana pode 
ser reinventada por todos (JEAN,  1999). E como a vida pode ser reinventada por todos, 
convidamos você, Criança Marista, a reinventar a vida usando o brinquedo poesia! Viva cada 
momento e aproveite para brincar com as palavras! Registre o que você sente por meio de um 
poema, pois a poesia está em cada pedacinho da nossa existência, basta que saibamos olhar 
para ela. 

  Participe de nosso primeiro concurso de poemas. Queremos saber o AVENTURE-SE!
que você vê da janela! Podem olhar para dentro ou para fora, mas queremos o seu olhar sobre 
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esse mundo e esse tempo! 

1.  Do Concurso
1.1  Objetivo
O objetivo do concurso literário e artístico “POESIA DA JANELA – Registros Literários de nossos 
dias de quarentena”, idealizado pelo Colégio Marista São Francisco de Chapecó, é oportunizar e 
incentivar a escrita literária, sobretudo de poemas, assim como cativar o olhar da criança para 
o mundo artístico como forma de exteriorizar todas as sensações do eu subjetivo. 

1.2 Requisitos para participação 
Tendo em vista que o concurso literário e artístico “POESIA DA JANELA – Registros Literários de 
nossos dias de quarentena” é voltado à valorização de pequenos poetas, poderão dele participar 
todos os alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental que atendam aos seguintes requisitos:
a) Estar regularmente matriculado nessa unidade de ensino, no  quarto ou quinto ano do Ensino 
Fundamental Anos Iniciais. 
b) Apresentar, em Língua Portuguesa, poemas que registrem as impressões e sentimentos 
vivenciados nesses dias de quarentena.
c) Concorrer aceitando, integralmente, as condições previstas neste regulamento.

2. Das inscrições
As inscrições deverão ser feitas no período de 6 a 30 de abril de 2020, exclusivamente pelo e-mail: 
ecezaro@colegiosmaristas.com.br. O poema deve ter, no início, o nome completo e turma do 
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aluno (caso não conste, esse será automaticamente desclassificado).

JEAN, G. Na escola da poesia. 1

Lisboa. Instituto Piaget.
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2.1 Além do texto, o participante deverá inserir, no mesmo e-mail, o link de um vídeo com a autor 
declamando seu poema, que também servirá como inscrição da obra no concurso. O vídeo deve 
ter no máximo dois minutos e ser gravado na vertical. 

3. Da forma 
Cada participante poderá concorrer com apenas um poema.
3.1  As obras devem ser originais e inéditas em qualquer tipo de mídia, e apresentar título.
3.2 Não há limite mínimo ou máximo de versos, tendo em vista os diversos recursos linguísticos 
possíveis no jogo poético.
3.3 Não há necessidade de rimas.
3.4 Serão desclassificadas: 
a) Inscrições com gênero incorreto ou em desconformidade com este regulamento. 
b) Escritas com conteúdo ofensivo ou discriminatório a pessoas ou grupos de pessoas.
c) Obras não inéditas, que tenham sido publicadas em parte ou no todo por qualquer veículo de 
comunicação.
d) Plágios ou indícios de plágio.

4. Dos critérios de avaliação
A comissão julgadora avaliará critérios inerentes a: 
a) Criatividade; 
b) Originalidade; 
c) Concisão; 
d) Características literárias.

5. Do julgamento
As produções serão selecionadas e classificadas por uma comissão julgadora, nomeada pela  
Escola Marista/Chapecó a seu exclusivo critério, constituída por professores especializados na 
área de Letras e História da Arte, além de pessoas de renome na área literária e artística. As 
decisões desta comissão serão soberanas e delas não caberá recurso.

6. Da divulgação do resultado 
A lista das obras premiadas será divulgada até o dia 30/5 pelas redes sociais do Colégio e em 
evento de reconhecimento público a ser oportunamente marcado, observando-se as 
especificidades do atual cenário. 

7. Da premiação 
7.1  Todas as obras inscritas e que atendam ao requisito deste concurso serão publicadas em 
e-book.
7.2  A comissão julgadora escolherá, dentre os inscritos, as cinco melhores produções de cada 
turma, de acordo com os critérios supracitados. Os cinco selecionados receberão um vale-livro e 
certificado de menção honrosa. Já o primeiro lugar receberá, além do vale-livro, um troféu criado 
para o concurso.

8. Da responsabilidade 
Os participantes são responsáveis pela veracidade dos dados 
fornecidos no ato da inscrição, bem como por conceitos e opiniões
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expressados em seus trabalhos.
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DA JANELA:
Registros fotográficos
destes dias em quarentena.
Ensino Fundamental – Anos Finais

CONCURSO LITERÁRIO 
E ARTÍSTICO: 
MEMóRIAS 
DESTE TEMPO

 Curiosamente, a primeira fotografia (1826) da qual ainda temos registro é a paisagem vista da 
janela de Joseph Niépce, um dos inventores da fotografia. Essa imagem demorou 8 horas para ser 
captada, e quase 200 anos nos separam dela.
 Nestes dias, em nossas casas, é interessante perceber que a palavra “janela” também significa 
abertura; seja de uma edificação, ou em um veículo, esses vãos nas paredes têm sido um lugar 
para estar com o mundo lá fora. Um modo de ventilar e iluminar nosso interior, para além da 
internet. Aliás, nossas primeiras janelas são nossos olhos.
 O fotógrafo Robert Frank (1924-2019) mudou o curso da fotografia do século 20. Quando a vida
americana passava por turbulências de vários tipos, como a cultura de consumo, Frank soube 
encontrar novas áreas de poesia em cantos simples e esquecidos daquele país, tanto em
cenas singelas quanto sombrias do sonho americano.

Robert Frank: Parade Hoboken, 
New Jersey, 1955

Robert Frank: Vista do hotel,
Montana, 1956

Robert Frank, London, 1951
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 No Brasil, o artista Egidio Rocci (1960-2015) fez registros das janelas do seu apartamento e 
chamou o projeto “Do oitavo andar”, bastante atento ao que acontecia nas diferentes janelas 
da sua casa.
 Rocci fotografou pássaros, aviões e pipas no céu. Também direcionou sua lente para baixo, 
captando imagens das pessoas que passavam na rua, estendiam roupas no varal, descansavam 
ou faziam suas obrigações diárias e triviais. Flagrou gatos andando nos muros da vizinhança e 
trabalhadores nos prédios vizinhos, ou simplesmente captou as sombras projetadas nas paredes 
ao alcance dos seus olhos.

Egidio Rocci, Do oitavo andar,
São Paulo, 2015

 Assim, o Colégio Marista São Francisco desafia você a desenvolver um olhar mais atento ao 
seu entorno. Nosso desafio é que você explore o que você vê da(s) sua(s) janela(s). 

O QUE TEM ALI?
O QUE VOCÊ PERCEBE?

O QUE PODE SER FOTOGRADO QUE VOCÊ NUNCA TINHA PENSADO? 

 Chapecó tem, no pôr-do-sol, um verdadeiro espetáculo da natureza, mas podemos ir além. 
Preste atenção nas sombras, reflexos, num raio de sol que invade o espaço, nas pessoas que 
passam, na luz tênue que faz a cidade brilhar nos fins de tarde.

FAÇA A SUA FOTO
E ENVIE PARA NóS!
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1. Do Concurso 
1.1 Objetivo
O objetivo do concurso “DA JANELA – REGISTROS FOTOGRÁFICOS DESTES DIAS EM 
QUARENTENA”, idealizado pelo Colégio Marista São Francisco de Chapecó, é oportunizar e 
incentivar a prática da fotografia, assim como ampliar o olhar  do jovem no seu entorno através da 
fotografia, para desenvolver a percepção do cotidiano e, consequentemente, do mundo, como 
forma de exteriorizar as sensações do eu subjetivo. 

1.2 Requisitos para participação 
Tendo em vista que o concurso “DA JANELA – REGISTROS FOTOGRÁFICOS DESTES DIAS EM 
QUARENTENA” é voltado à valorização das experiências fotográficas de crianças e adolescentes, 
poderão dele participar todos os alunos do Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano) que 
atendam aos seguintes requisitos:
a) Estar regularmente matriculado nessa unidade de ensino.
b) Concorrer aceitando, integralmente, as condições previstas neste regulamento.

2. Das inscrições
As inscrições podem ser feitas de 6 a 30 de abril de 2020, exclusivamente pelo e-mail: 
ecezaro@colegiosmaristas.com.br. A inscrição é a foto, que deve estar em anexo. No corpo
do e-mail, deve constar também o nome completo e a turma do aluno. 

3. Da forma 
Cada participante poderá concorrer com apenas uma fotografia.
3.1 As obras devem ser originais e inéditas em qualquer tipo de mídia, e apresentar título.
3.2 A fotografia inscrita deve obrigatoriamente ser tirada na cidade de Chapecó, seguindo o título 
do projeto: destes dias em quarentena;
3.3 Serão aceitas fotos em preto e branco ou coloridas;
3.4 É admitido o uso de edição e filtros, para melhorar contrastes e luminosidades, se necessário;
3.5 Não serão aceitas intervenções com figurinhas, distorções ou efeitos de aplicativos;
3.6 A fotografia deverá ser produzida especialmente para este projeto, como trabalho de aula, a 
ser avaliada na disciplina de Arte;
3.7 Para a produção da fotografia, pode ser usado celular ou câmera;
3.8 O arquivo da imagem deve garantir a qualidade, em caso de ampliação e/ou impressão;
3.9 Serão desclassificadas: 
a) Inscrições em desconformidade com este regulamento. 
b) Escritas com conteúdo ofensivo ou discriminatório a pessoas ou grupos de pessoas.
c) Obras não inéditas, que tenham sido publicadas em parte ou no todo por qualquer veículo de 
comunicação.

4. Dos critérios de avaliação
A comissão julgadora avaliará critérios inerentes a: 
a) Criatividade; 
b) Originalidade; 
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c) Enquadramento fotográfico. 
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5. Do julgamento
As produções serão selecionadas e classificadas por uma comissão julgadora nomeada pela  
Escola Marista/Chapecó a seu exclusivo critério, constituída por professores especializados na 
área de Artes, além de pessoas de renome na arte fotográfica. As decisões desta Comissão serão 
soberanas e  a elas não caberá recurso.

6. Da divulgação do resultado 
A lista das obras premiadas será divulgada até o dia 30/5 pelas redes sociais do Colégio e em 
evento de reconhecimento público a ser oportunamente marcado, observando-se as 
especificidades do atual cenário.

7. Da premiação 
7.1  Todas as obras inscritas e que atendam ao requisito deste concurso serão publicadas 
em e-book.
7.2 A comissão julgadora escolherá, dentre os inscritos, as três melhores produções, de acordo 
com os critérios supracitados. Essas três obras serão reproduzidas e emolduradas em tamanho 
maior (determinado pela comissão julgadora), permanecendo expostas no espaço do Colégio.

8. Da responsabilidade 
Os participantes são responsáveis pela veracidade dos dados fornecidos no ato da inscrição,
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bem como por conceitos e opiniões expressados em seus trabalhos.
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Registros literários
destes dias em quarentena.
Ensino Médio

CONCURSO LITERÁRIO 
E ARTÍSTICO: 
MEMóRIAS 
DESTE TEMPO

“A viagem não acaba nunca. Só os viajantes acabam. E mesmo estes podem prolongar-se em 
memória, em lembrança, em narrativa. Quando o visitante sentou na areia da praia e disse:
“Não há mais o que ver”, saiba que não era assim. O fim de uma viagem é apenas o começo de 
outra. É preciso ver o que não foi visto, ver outra vez o que se viu já, ver na primavera o que se vira 
no verão, ver de dia o que se viu de noite, com o sol onde primeiramente a chuva caía, ver a seara 
verde, o fruto maduro, a pedra que mudou de lugar, a sombra que aqui não estava. É preciso 
voltar aos passos que foram dados, para repetir e para traçar caminhos novos ao lado deles. 
É preciso recomeçar a viagem. Sempre.” – José Saramago

 Vivemos um tempo muito particular. Um tempo inédito para muitas crianças e jovens – e 
mesmo para os adultos. Tempo-espaço de reclusão, tempo de introspecção, tempo de olhar para 
dentro de nossas casas, de nossas vidas, para dentro de nós, e encontrar novas perspectivas e 
percepções acerca do que vivemos. É tempo de produzir memórias e de significar experiências 
para seguir viagem, tempo de estar pronto para recomeçar de um outro-mesmo lugar que surge 
do entremeio entre o que fomos, o que somos e o que seremos.

 Nosso desafio a vocês, jovens do Ensino Médio Marista, é conferir materialidade linguística a 
essas memórias por meio das narrativas. Tecendo a arte de narrar, no jogo entre as palavras, 
somos capazes de dar voz, corpo e forma às recordações e lembranças que nos constituem, já 
que “a memória é a própria substância da narrativa” (GARDÈRE, 2003).

 AVENTURE-SE! Desafie-se a exercitar a produção dos gêneros textuais trabalhados 
nas aulas online e participe dessa coletânea, que se tornará o relicário em que se guardam as 
“MEMóRIAS DESTE TEMPO – Registros Literários de nossos dias de quarentena”.
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1. Do Concurso 
1.1 Objetivo 
O concurso literário e artístico “MEMÓRIAS DESTE TEMPO”,  idealizado pelo Colégio Marista São 
Francisco de Chapecó, visa oportunizar e incentivar a escrita literária, sobretudo de contos, 
crônicas e relato pessoal, assim como cativar o olhar jovem para o mundo artístico como forma 
de exteriorizar todas as sensações do eu subjetivo. 

1.2 Requisitos para participação 
Tendo em vista que o concurso é voltado à valorização de jovens escritores literários, poderão 
dele participar todos os alunos do Ensino Médio que atendam aos seguintes requisitos:
a) Estar regularmente matriculado nessa unidade de ensino.
b) Apresentar, em Língua Portuguesa, conto, crônica ou relato pessoal inéditos e originais.
c) Concorrer aceitando, integralmente, as condições previstas neste regulamento.

2. Das inscrições
As inscrições deverão ser feitas diretamente na própria escola junto ao setor de Marketing, no 
período de 6 a 30 de abril de 2020, exclusivamente pelo e-mail: ecezaro@colegiosmaristas.com.br.

3. Da forma 
Cada participante poderá concorrer com apenas um dos gêneros acima citados.
3.1 As obras devem ser originais e inéditas em qualquer tipo de mídia, e apresentar título.
3.2 O texto pode ter até 2 (duas) páginas em folha A4, com margens de 1,5 cm, fonte Arial 
tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5.
3.3 Serão desclassificadas: 
a) Inscrições com gênero incorreto ou em desconformidade com este regulamento. 
b) Escritas com conteúdo ofensivo ou discriminatório a pessoas ou grupos de pessoas.
c) Obras não inéditas, que tenham sido publicadas em parte ou no todo por qualquer veículo de 
comunicação.
d) Plágios ou indícios de plágio.

4. Dos critérios de avaliação
A comissão julgadora avaliará critérios inerentes a: 
a) Criatividade; 
b) Originalidade; 
c) Concisão; 
d) Características literárias.

5. Do julgamento
5.1  As produções serão selecionadas e classificadas por uma comissão julgadora nomeada pela  
Escola Marista/Chapecó a seu exclusivo critério e constituída por professores especializados
na área de Letras e História da Arte, além de pessoas de renome na área literária 
e artística. As decisões desta comissão serão soberanas e contra elas 
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não caberá recurso.
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6. Da divulgação do resultado 
A lista das obras premiadas será divulgada até o dia 30/5 pelas redes sociais do Colégio e em 
evento de reconhecimento público a ser oportunamente marcado, observando-se as 
especificidades do atual cenário.

7. Da premiação 
7.1  Todas as obras inscritas e que atendam ao requisito deste concurso serão publicadas 
em e-book.
7.2  A comissão julgadora escolherá, dentre os inscritos, as cinco melhores produções de cada 
turma, de acordo com os critérios supracitados. Os cinco selecionados receberão um vale-livro e 
certificado de menção honrosa. Já o primeiro lugar receberá, além do vale-livro, um troféu criado 
para o concurso.

8. Da responsabilidade 
Os participantes são responsáveis pela veracidade dos dados fornecidos no ato da inscrição, bem 
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como por conceitos e opiniões expressados em seus trabalhos.
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