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CONCURSO LITERÁRIO NACIONAL 

CULTIVE 2020 

 

 

Association Cultive Club International D’Art, Littérature et Solidarité é uma Associação 

sediada em Genebra que trabalha para divulgar a cultura, a arte e a literatura brasileira na 

Europa, assim como a cultura e a educação no Brasil.  

A fim de estimular o interesse pela escrita e pela literatura entre os jovens das escolas públicas 

brasileiras, a Cultive está promovendo o Concurso Literário Nacional Cultive com apoio da 

Editora Cultive.  

 
CONCURSO LITERÁRIO NACIONAL CULTIVE 2020 
 

1- QUEM PODE PARTIPAR 

I-Os alunos de escola pública do Brasil 

II-Ter entre 12 e 18 anos 

2-INSCRIÇÕES 

a- Até o dia 30 de julho 2020 ;  

b- Enviar os itens abaixo pelo e-mail: ascultive@gmail.com;  

c- Ficha preenchida ; 

d- Comprovante de que frequenta uma escola; 

e- Texto dentro das regras abaixo; 

f- Em caso de menor de 10 anos anexar cópia autorização assinado pelo responsável. 

Após seleção dos ganhadores os selecionados serão contatados e devem enviar o 

documento original para um endereço que será indicado por e-mail ou mensagem 

zap; o não envio do documento acarreta a desclassificação do candidato. 

3-INFORMAÇÃO SOBRE O TEXTO  

I- Tema : Era uma vez um anjo; 

II- Língua do texto enviado: português revisado ; 

III- Texto deve ser inédito, não deve ter sido publicado em qualquer meio de 

comunicação; 

IV- Textos que sejam plagiados são automaticamente desclassificados sem 

justificativa; 

V- Texto: doc word ( não pode ser pdf) - fonte times 12, espaço 1/5 com 50 linhas 

contando os espaços e o título; 

VI- O título do texto deve ser diferente do tema;  

VII- o texto não deve ser identificado com o nome do autor, apenas com 

pseudônimo; 
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VIII- gênero: poesia, conto e crônica 

5- PRÊMIAÇÃO:  

1° lugar: poema - Certificado, publicação do texto na revista Cultive e na Antologia Era uma 

vez um Anjo; 

1° lugar: Prosa (Conto e crônica) - Certificado, publicação do texto na revista Cultive e na 

Antologia Era uma vez um Anjo, 1 volume da Antologia Era uma Vez um anjo; 

2° e 3° lugares poesia e prosa. - Certificado, publicação do texto na revista Cultive; 1 volume 

da Antologia Era uma Vez um anjo; 

3 méritos - prosa - Certificado, publicação do texto na revista Cultive; 1 volume da Antologia 

Era uma Vez um anjo: 

3 méritos - poesia - Certificado, publicação do texto na revista Cultive1 volume da Antologia 

Era uma Vez um anjo; 

A escola e os professores de português dos ganhadores recebem um Diploma de Bom Ensino, 

 

6- DA AVALIAÇÃO 

originalidade 

estilo 

criatividade 

Coerência e coesão 

fluidez 

Concordância 

Objetividade 

Ortografia 

7- Os ganhadores se comprometem a enviar um video falando sobre a experiência de 

participar do Concurso Cultive. 

8- Se os textos não tiverem qualidade não haverá premiação e o concurso será anulado. 
 
9- Resultado do concurso será anunciado na página do facebook: 
https://www.facebook.com/CultiveDiffusion: dia 20 de agosto/2020 
 
10- Premiação feita via plataforma virtual no dia 29/ 2020  às 18h (hora do Brasil)  
 

11- LANÇAMENTOS DA ANTOLOGIA:  
Evento: Arte&Literatura: L’envol de la liberté  

Data: 27 de novembro 2020 

Local Genebra 

Evento: Festival Cultural Cultive Brasil/Suíça  

Local : Genebra- abril 2021 

Salão do Livro de Genebra 

Genebra - 28 abril 2021 

2° Cultive Intercâmbio Cultural Brasil /Suíça – 2021 

Local: Brasil 

Data: Junho 

Cultive Intercâmbio Cultural Brasil Portugal –  

Local: Odivelas : Portugal  

Data: 2° semestre 2021 
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CONCURSO LITERÁRIO NACIONAL CULTIVE 2020 

Ficha de inscrição  
preenchida pelo computador 

 

NOME COMPLETO... .................................................................................................. ................    

PSEUDÔNIMO : .................................................................................................. ................ ........ 

TÍTULO DO TEXTO:.......................................................................................................... ...............   

ENDEREÇO: RUA..................................................................................................................... ........  

CEP................................. CIDADE ..................................................................................... ESTADO 

........................................................PAÍS....................................................................................  

FONE COMPLETO (obrigatório):................................................................................................. ................  

E-MAIL (obrigatório):.................................................................................................................. ............... ......   

Face/instagram........................................................................................................................... ... ...............  

RG................................................................................................................................ ...............   

CPF............................................................................................................................... ...............   

TÍTULO DA OBRA: ............................................................POESIA ( ) CONTO( ) CRÔNICA ( )  

CURRICULUM  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

 

Autorização do responsável 

 

Eu, ....................................................................., reg n°......................................................, cpf 

n°...........................................responsável por ............................................................concordo com a sua 

participação no Concurso Literário Nacional Cultive 2020 e estou de acordo que seu texto seja publicado em 

todos os meios de comunicação, revistas, livros que a Associação Cultive considere conveniente.  
 
 

.....................................................................  
Data 

 

 

.................................................................... 

 Assinatura do responsável 
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