
17º CONCURSO DE CONTOS, 
CRÔNICAS E POEMAS SETREM

2022



Com os objetivos de revelar e divulgar novos 
valores literários, ampliar a compreensão da 

leitura e qualificar a produção textual, a  
SETREM – Sociedade Educacional Três de 

Maio - promove o 17º concurso de Contos, 
Crônicas e Poemas, integrando a área de 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, em 
um trabalho interdisciplinar com as demais 

áreas do conhecimento.



REGULAMENTO

• CATEGORIAS:

A – INFANTIL: para alunos do 1º ao 5º ano.
B – INFANTO JUVENIL: para alunos de 6º até 
9º ano.

C – JUVENIL: para alunos do Ensino Médio. 



• PARTICIPAÇÃO: podem participar alunos da SETREM – 
Sociedade Educacional Três de Maio, com produções 
em Língua Portuguesa. 

• TEMA: 100 ANOS DA SETREM 
• QUANTIDADE: um texto por autor (em uma das 

categorias: conto, crônica ou poema).
• FORMA
Contos e crônicas: textos digitados em LETRA Arial, fonte 
12, máximo três páginas, com título, indicação da 
categoria e assinado com pseudônimo. O texto deve ser 
enviado no e-mail: concursoliterario@setrem.com.br

Poemas: textos digitados em letra Arial, fonte 12, 
máximo três páginas, com título, indicação da categoria e 
assinado com pseudônimo, enviado no e-mail: 
concursoliterario@setrem.com.br
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• ENTREGA DOS TRABALHOS: até 17 de junho 
de 2022, enviado pelo e-mail: 
concursoliterario@setrem.com.br

• EXCLUSÃO: serão excluídos do concurso os 
trabalhos que se constituírem cópias de textos 
já produzidos por outros autores.
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• PREMIAÇÃO: 
1º lugar, 2º e 3º lugares – certificados, medalhas, 
livros e prêmios surpresa.

• PUBLICAÇÃO: os vencedores em cada categoria 
terão seus trabalhos publicados no site da 
SETREM e farão parte da edição 2022 do Livro do 
Concurso de Contos, crônicas e poemas SETREM. 
Os poemas vencedores também serão divulgados 
nos totens da Escola.

• INFORMAÇÕES: podem ser obtidas com 
professores de Língua Portuguesa da SETREM ou 
coordenação da Educação Básica da SETREM.

• RESULTADOS: serão divulgados em agosto de 
2022.



• SELEÇÃO: a seleção dos vencedores será feita 
por um grupo de professores de Língua 
Portuguesa e Literatura, sendo que de sua 
decisão não caberá recurso. 

A entrega dos trabalhos pressupõe a 
aceitação do presente regulamento sem 
qualquer restrição. 


