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Prezados Diretores (as), Coordenadores (as) e Professores (as), 

Estão abertas as inscrições para o Concurso literário “Faça Parte Dessa 
História”.  

 
Os objetivos do concurso são: 

- Fortalecer a relação entre o estudante e o livro; 

- Possibilitar que os estudantes sejam autores, ou seja, 
produzam sua própria obra literária. 

Durante 80 anos, por meio da Política Pública dos Programas do Livro, 
livros de diversos autores têm chegado aos estudantes. Neste ano de 

comemoração, é importante que nossa sociedade possa pensar a 
relação entre o estudante e o livro e, ainda, qual o papel do livro no 

desenvolvimento da nossa nação. 
Com o Concurso Literário Faça Parte Dessa História, além de 

comemorar os 80 anos de história dos Programas do Livro, o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação oferece a possibilidade de 

fazer com que estudantes sejam autores de livros. 
Para participar: 

Poderão participar do presente concurso estudantes devidamente 
matriculados em turmas de ensino fundamental e médio das escolas 

públicas do Brasil, desde que atendam as normas do Edital e de seus 

anexos. 
*Candidatos menores de 18 anos, a contar da data de abertura das 

inscrições, devem apresentar autorização de seu responsável legal. 
 

Inscrição: 
As inscrições serão realizadas unicamente por meio eletrônico, no link: 

http://www.fnde.gov.br/concursoliterario/regulamento.html  
O período de inscrição iniciou-se em 15 de dezembro de 2017, 

encerrando-se em 02 de abril de 2018. 
*Poderão ser inscritas obras de literatura nos seguintes gêneros 

literários:  
Poema; conto, crônica, novela, teatro; romance; memória, 

diário, biografia, relatos de experiências; história em 
quadrinhos. 

Prêmios: 

http://www.fnde.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/124-livro-didatico?download=11309:edital-do-concurso-liter%C3%A1rio-fa%C3%A7a-parte-dessa-hist%C3%B3ria-02-2017
http://www.fnde.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/124-livro-didatico?download=11309:edital-do-concurso-liter%C3%A1rio-fa%C3%A7a-parte-dessa-hist%C3%B3ria-02-2017
http://www.fnde.gov.br/concursoliterario/regulamento.html


Para os três finalistas de cada categoria (anos iniciais e finais do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio), viagem de visita à bienal do livro de 

2018 e acompanhamento à produção e distribuição do livro didático, 

em São Paulo/SP, e um acervo de livros literários. 
Para o terceiro lugar de cada uma das categorias, um tablet. 

Para o segundo lugar de cada uma das categorias, um notebook. 
Para o primeiro lugar de cada uma das categorias, um notebook e uma 

viagem internacional para conhecer a maior feira de livros do mundo, 
a Frankfurter Buchemesse (Feira do Livro de Frankfurt). 

 
Vamos estimular o desenvolvimento da competência leitora e escritora 

dos nossos estudantes? 
Esta é uma ótima oportunidade! 

Acesse o link:http://www.fnde.gov.br/concursoliterario/concurso.html  
 

 
Atenciosamente, 

PCNP Silvia Miguel de Paula Peres 

Projetos Especiais 
Núcleo Pedagógico 

 
PCNP Marcia Sanches 

Sala de Leitura 
Núcleo Pedagógico 

 
 

De Acordo, 
 

 
Fábio Augusto Negreiros 

Dirigente Regional de Ensino 

http://www.fnde.gov.br/concursoliterario/concurso.html

