
4º SEMANA ITALIANA DE SÃO DOMINGOS DO SUL 

                                        

TEMA: “em torno al piatto la famiglia si è unita” 

De 16 a 22 de maio de 2022 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

16/05/2022- CURSO DE PRODUÇÃO DE SALAME ARTESANAL- Inscrições na 

Secretaria de Educação e Cultura até dia 11 de maio de 2022. Oficina gratuita. 

 

17/05/2022-19h-  NOITE DA CANTORIA ITALIANA COM GRUPOS DA 

COMUNIDADE- CASA DE CULTURA PROF. EGÍDIO BENVEGNÚ 

 

18/05/2022-  Reza do terço Italiano 

  14h na Comunidade de São Gortado 

 

19/05/2022- 8h -Exibição do filme: Legado Italiano para alunos do turno da 

manhã. 

                    14h- Roda de conversa com alunos sobre o tema da 4ª Semana 

Italiana 

 

20/05/2022- 19h 30 min- FILÓ/ Dia da Etnia Italiana ( Brodô e 

acompanhamentos, baile e divulgação do resultado das Poesias) 
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TEMA: “em torno al piatto la famiglia si è unita” 

De 16 a 22 de maio de 2022 

 

 

 

CONCURSO DE POESIA  
 

 

     O tema: “em torno al piatto la famiglia si è unita”, vem ao encontro da importância 

da alimentação e do encontro da família no momento da partilha. Através da 

preparação do alimento, na época pelas mãos das “mamas e das nonas”, se trazia 

presente o momento de encontro. Nestes momentos se planejavam as tarefas do dia,  

contavam os causos, ensinava o respeito e a união familiar. 

       A simplicidade dos alimentos, o aproveitamento de tudo que a natureza oferecia, a 

falta de condições para armazenamento entre outros, faziam com que o sabor da 

comida se tornassem único, e, que mesmo tendo os tempos mudado, ficaram na 

memória. 

     Mesmo de forma inconsciente, as mãos que preparam os alimentos têm mais do 

que apenas sua função de suprir as necessidades nutricionais do nosso corpo através 

do alimento, elas assumem a sua capacidade de despertar emoções através de 

aromas, formatos, sabores, cores, lembranças e texturas. 

 Por estes motivos, é que “em torno al piatto la famiglia si è unita”, torna-se 

uma forma de homenagear a todos que dedicam seu tempo no preparo do alimento, 

dando ao prato, a importância de acondicionar a comida sustento da vida e da união 

da família. 

 

POESIAS 

REGULAMENTO – CONCURSO DE POESIAS  

Regulamento: 

As inscrições iniciam no dia 18 de abril de 2022 e poderão ser realizadas até o 
dia 06 de maio de 2022, através da entrega do poema e da ficha de inscrição. 

 



 

As inscrições 

          As inscrições estão abertas para todos os que atualmente residem no município 

de São Domingos do Sul, ou que tenham nascido ou residindo por um período na 

localidade e queiram poetizar sobre o tema da 4ª Semana Italiana de São Domingos do 

Sul “em torno al piatto la famiglia si è unita”.  

         A poesia deverá ter em seu texto algo que lembre à cidade de São Domingos do 

Sul, os primeiros imigrantes, a colonização italiana, e fatos importantes que 

aconteceram em São Domingos do Sul. Cada candidato poderá escrever apenas 1 

poesia. 

        As inscrições serão gratuitas e para ser válida os inscritos deverão até a data final 
entregar a ficha de inscrição e a poesia na Secretaria de Educação e Cultura de São 
Domingos do Sul, juntamente com uma cópia de   um documento que comprove que 
teve ligação com o município nascendo, residindo ou trabalhando. As inscrições 
poderão ser entregues na Secretaria de Educação, ou ainda enviadas pelo e-mail 
smec@saodomingosdosul.rs.gov.br (Enviar em Word ou PDF). 

Categorias: 

São 5 Categorias para o Concurso: 

I. Categoria Alunos das escolas de São Domingos do Sul – 4º ao 6º ano 

II. Categoria Alunos das escolas de São Domingos do Sul – 7º ao 9º ano 

III. Categoria Alunos das escolas de São Domingos do Sul – 1º ao 3º ano do ensino 
médio 

IV. Categoria aberta- Residentes atuais de São Domingos do Sul 

V- Categoria aberta – que tiveram ligação com São Domingos do Sul (naturalidade, 
residindo, trabalhando) e que moram em outras localidades atualmente. 

Comissão julgadora 

     A seleção das poesias será realizada por Juristas Técnicos composto por pessoas 
com conhecimento na área de linguagens e história.  

Avaliação e Classificação 

    A Comissão Julgadora irá selecionar 3 poesias de cada categoria, avaliando a 
criatividade, originalidade, coerência e aspectos do município e principalmente o 
tema da poesia, que deverá ter ligação com a 4ª SEMANA ITALIANA DE SÃO 
DOMINGOS DO SUL E SEU TEMA.  

mailto:smec@saodomingosdosul.rs.gov.br


    Os jurados não terão acesso aos nomes de quem escreveu a poesia no momento de 
avaliar, elas serão identificadas por números conforme ficha de inscrição. Só após a 
avaliação é que será divulgado o nome dos vencedores. 

        A comissão irá se reunir no dia 10/05/2022, para avaliar os selecionados que será 
publicada nas redes sociais do município.  A decisão da Comissão Julgadora será 
soberana e irrevogável, não cabendo recurso de qualquer natureza.  As três poesias 
finalistas de cada categoria receberão um prêmio de participação e suas poesias serão 
publicadas nas redes sociais do município. 

Tema 

            A poesia deve abranger aspectos relacionados ao município, como arquitetura, 
paisagem urbana, paisagem rural, artesanato, aventura, eventos, gastronomia, 
folclore, profissões, personagens, história, religiosidade entre outros que tenham 
ligação com São Domingos do Sul, tendo maior enfoque e atribuindo sentimentos e 
situações vividas no passado pelas pessoas descendentes dos imigrantes Italianos que 
viveram no início de nossa comunidade. O tema proposto sobre a união familiar em 
torno ao prato, quer valorizar a importância do alimento e do encontro da família na 
hora das refeições. Vale ressaltar que o tema deverá ter relevância na composição da 
Poesia. 

Premiação 

Serão premiados para cada categoria as 3 poesias com maior pontuação nos quesitos 
já mencionados com Troféu + mimo para cada categoria inscrita. 

A premiação acontecerá no dia 20 de maio de 2022, durante o 4º Filó Italiano e neste 
dia é que será divulgada a ordem de classificação das 3 poesias selecionadas por 
categoria. 

Poesias – Regras 

Todas as poesias, até as que não forem para a final, serão expostas no dia do concurso, 
sendo que os participantes ganharão um Certificado de Participação.  

Organização  

O Evento está sendo organizado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

Considerações finais 

       O concurso de poesias tem como objetivo fomentar a comunidade 
Sãodominguense à produção e manifestação de elementos culturais e históricos, 
conhecendo e divulgando a cultura italiana e o município de São Domingos do Sul, 
através da beleza da poesia, apresentando o talento das pessoas envolvidas, a fim de 
divulgar nossa terra e nossa gente.  Esta iniciativa faz parte da 4º Semana Italiana de 
São Domingos do Sul. Os autores abrem mão dos direitos autorais, cedendo-os a 



Secretaria de Educação e Cultura, para posterior publicação, conforme consta em 
anexo no presente edital. 
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ANEXO I 
 

I CONCURSO DE POESIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO SUL 

 

 Ficha de inscrição Categoria: Poesia  

Informações pessoais:  

 Nome do autor: _________________________________________________ 

Telefone: _______________________________________________________ 

Título da obra: ___________________________________________________ 

Endereço: _______________________________________________________ 

Cidade:_________________________________________________________ 

 E-mail________________________________ Data de nasc.: ____/____/__ __ 

 RG___________________ CPF:_________________ 

 

 *Ao enviar a ficha de inscrição, o participante atesta que leu o regulamento do concurso e 

aceita as condições por ele expressas. 

 

 Local e data:____________________________________________ 

 

                                         

_________________ 



Assinatura 

4º SEMANA ITALIANA DE SÃO DOMINGOS DO SUL 
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ANEXO II 

I CONCURSO DE POESIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO SUL 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO E CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

Eu,_____________________________________________,(nacionalidade)___________________,

(estado civil)______________________________,residente na  

(endereço)________________________, portador do RG nº _______________ e inscrito no 

CPF sob o nº_________________________, na qualidade de autor da poesia intitulado 

_____________________________________________________________________________, 

autorizo a publicação e cedo os direitos autorais para divulgação dos trabalhos. Com a 

presente autorização e cessão, transfiro gratuitamente e definitivamente todos os direitos e 

faculdades que no seu conjunto constituem o direito autoral sobre a obra acima intitulada, em 

todos os seus aspectos, manifestações, processos de reprodução e divulgação, ficando 

autorizada sua disponibilização em quaisquer meios impressos ou eletrônicos (intranet / 

internet), isoladamente ou em conjunto com outras obras. Declaro que a obra cedida é de 

minha autoria exclusiva, sendo totalmente responsável pelo conteúdo e pela exatidão das 

referências mencionadas. Declaro, também, que inexiste qualquer proibição vinculada à 

divulgação da presente poesia, sendo de minha inteira responsabilidade eventuais 

questionamentos judiciais ou extrajudiciais a respeito. Fica, desde já, a Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura de São Domingos do Sul autorizada a proceder eventuais adequações do 

texto às normas da publicação, no que tange a alterações de formatação (recuos, estilos, 

destaques e afins) e correções ortográficas e gramaticais, bem como outras modificações 

necessárias para atender características editoriais, gráficas, de divulgação ou de publicidade 

(modos de exibição, distribuição, disponibilização, visualização, acesso, download, portais e 

banco de dados). Por estar de acordo, assino abaixo. 

 *Para menores de 18 anos os tutores legais devem assinar.  

 

São Domingos do Sul ____ de ________ de _____.  

 

________________________________                                     ___________________________ 



 Autor                                                                                                                       Pais/Responsáveis 

 


