1º CONCURSO DE HQs (história em quadrinhos)
DO COLÉGIO SALESIANO BH
Tema: PERSONAGENS HISTÓRICOS E O ISOLAMENTO
REGULAMENTO
1 – Organização
1.1 – Realização: será promovido pelo Colégio Salesiano BH, com o objetivo de estimular o aprendizado e
auxiliar no protagonismo estudantil acolhendo os conteúdos de forma transversal, além de criar
oportunidade de expressão e manifestação aos alunos e às alunas do Ensino Fundamental 2 e Médio.
1.2 – Objetivo: trata-se de concurso para criação de HQ sobre um personagem histórico que passou por um
período de isolamento.
1.3 – Os grupos participantes deverão produzir:






Uma (1) HQ (história em quadrinhos), de no mínimo 10 quadros e no máximo 20 quadros, com título,
autores e bibliografia;
A HQ deve conter diálogos em inglês em 2 de seus quadros para o Ensino Fundamental 2, e para o
Ensino Médio, deverá ter 2 quadros em inglês e 2 quadros em espanhol;
A história deve ser baseada em uma biografia de algum personagem histórico que passou por
isolamento social (não necessariamente uma pandemia);
O plano de fundo do HQ deverá retratar o cenário/paisagem da época em que viveu o personagem
histórico.
A HQ deve respeitar as características do gênero textual história em quadrinhos.

2 – Participação
2.1 – Serão aceitas inscrições de estudantes do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio em grupos de até 4
pessoas (6º ano EF ao 3º ano EM).
2.2 – Os/As participantes poderão concorrer com apenas uma inscrição, ou seja, em um grupo e com apenas
um material.
2.3 – O material deverá ser criação própria, produzido à mão ou por computador, podendo ser uma mistura
das duas técnicas.
2.4 – Os materiais produzidos poderão ser utilizados livremente pelas professoras em atividades
educacionais e/ou de divulgação.

2.5 – O material deverá ser entregue pelo link que será disponibilizado no período de inscrição, em formato
PDF.
2.6 – O período de inscrição será de 26 DE MAIO (TERÇA-FEIRA) A 15 DE JUNHO (SEGUNDA-FEIRA).

3 – Resultados e premiação
3.1 – Será escolhido, por uma Comissão Julgadora, os quadrinhos vencedores, que serão divididos por faixas.
a) Um campeão entre participantes do 6º e 7º anos
b) Um campeão entre participantes do 8º e 9º anos
c) Um campeão entre participantes do Ensino Médio.
3.2 – Os grupos vencedores receberão como prêmio:
 Certificado de vencedor emitido pelo Colégio Salesiano BH
 Impressão do quadrinho vencedor para os participantes da equipe

Atenciosamente,
Equipe organizadora.

