
               
                                       

REGULAMENTO DO CAMPEONATO DE SOLETRAÇÃO 2019 

 

Da Denominação: 

1- O Campeonato de Soletração é um projeto realizado pelo Conselho Tutelar é Ministério 

Público do Estado do Amazonas pertencente a Comarca de Maués, em parceria com o 

Poder Judiciário, Prefeitura de Maués, SEMED e SEDUC- Maués. 

1.1 - Este ano completa sua 8º edição.  

Dos Objetivos: 

2- Constituem objetivos do Campeonato: 

1º – Incentivar as Escolas e Alunos do Município de Maués para um aprendizado 

diferenciado na disciplina de língua portuguesa; 

2º– Sensibilizar as famílias e a comunidade em geral sobre a importância da parceria com 

as escolas; 

3º – Proporcionar técnicas diferenciadas como alternativas para sanar a deficiência na 

leitura e ortografia dos alunos das escolas do Município de Maués. 

 Dos Participantes: 

3 - É uma competição entre estudantes do 4º e 5º / 6º e 7º/ 8º e 9º ano do Ensino 

Fundamental das Redes Municipais e Estaduais 

3.1- As inscrições dos participantes ocorrerão na própria escola interessada a 

participar, a partir do dia 24/10/2019 e deverão ser realizadas até o dia 25/11/2019. 

3.2- Será realizada uma eliminatória em cada Unidade Escolar de acordo com critério 

estabelecido pela própria escola. 

3.3- A Escola deverá encaminhar a ficha de inscrição até a sede do Conselho Tutelar, 

preenchidas com os dados corretamente legível, conforme solicitado na ficha.  

3.4- Os alunos representante de cada escola deverão estar devidamente uniformizados 

(uniforme da escola) e acompanhado de um professor orientador. 

Da Responsabilidade: 

4- Como medida de organização do Campeonato, não será aceito substituição do aluno 

no dia do evento, caso isso aconteça a escola será desclassificada. 

4.1- A escola que se escrever e não comparecer no dia do evento, não participara no 

próximo ano do Campeonato.       



               
                                       

Do Processo de Soletração: 

5- Acontecerá no dia 03 de dezembro de 2019 no Ginásio Poliesportivo Eulálio Macêdo- 

IFAM Campus Maués, a partir das 08:00h Obs.: Chegar 30 minutos com antecedência. 

6-  Serão divididos três grupos: 1º grupo alunos do 4º e 5º ano, 2º grupo alunos do 6º e 

7º ano e 3º grupo aluno do 8ºe 9º ano.  

7- As palavras a serem soletradas serão sorteadas na caixinha e pronunciadas pela mesa 

julgadora. 

7.1- Cada participante soletrará uma palavra por vez. 

8- Será lançada uma palavra por aluno a cada rodada, que por eliminação ficarão apenas 

dois alunos por categoria para disputar a rodada final.  

9- Quando o primeiro grupo concluir a primeira rodada de palavras, prossegue-se com o 

segundo e o terceiro grupo. 

9.1-A cada rodada apresentará um nível de dificuldade, sendo que o nível 1 – palavras 

bem conhecidas; nível 2 – palavras difíceis e nível 3 – palavras com grau de dificuldade.  

9.2-Caso o aluno não entenda a palavra a ser soletrada poderá pedir para repetir, mas 

antes de iniciar a soletração. 

9.3- O aluno deverá repetir a palavra, soletrá-la e ao terminar tornar a repeti-la, 

indicando que concluiu. 

9.4- Se o aluno errar alguma letra, acento ou qualquer sinal gráfico (cedilha, hífen, til, 

acento agudo, circunflexo, etc.) a soletração será considerada errada. 

9.5- Após o início da soletração fica expressamente proibida a correção de qualquer 

letra e o aluno terá até 1 (um) minuto nos níveis 1 e 2 para encerrar a soletração da 

palavra solicitada. Nas palavras de nível 3 com maior grau de dificuldade ficará 

estipulado o período de 2 (dois) minutos. 

Dos Direitos:  

10- Antes de começar a soletração da palavra, portanto não contando o tempo de 1 (um) 

minuto, o aluno tem o direito de recorrer à banca julgadora para as seguintes situações: 

1º-Sinônino da palavra 

2º- Classificação gramatical 

3º- Definição 

4º- Aplicação da palavra em uma frase. 



               
                                       

Dos Resultados: 

11 – O aluno vencedor será aquele que conseguir soletrar todas as palavras 

corretamente. 

11.1- No caso se os dois finalistas errarem a soletração, prosseguirá a disputa até o 

desempate ficando somente um aluno por categoria. Esse será o grande vencedor. 

Da Função da Banca Julgadora: 

12- A mesa julgadora será formada por professores da Língua Portuguesa. Estes 

poderão ser substituídos por outro professor se houver necessidade. 

12.1- Portanto na mesa julgadora deverá ter no mínimo três (3) componentes mais o 

professor regente e o locutor. Todos receberão uma lista com as palavras a serem usadas 

na soletração para acompanhamento.  

Obs. No caso que acabe as palavras da caixinha a Banca poderá recorre ao dicionário da 

Língua Portuguesa. 

 12.2-  Um dos julgadores anotará numa folha a palavra soletrada por cada aluno 

inclusive assinalando onde aconteceu o erro.  

12.3- Para que todos escutem com clareza a palavra a ser soletrada pelo educando, 

haverá microfone no pedestal para o aluno falar. 

12.4-  O microfone estará perto e o aluno deverá utilizar o microfone, para que possa ser 

entendido pelos componentes da mesa julgadora. 

12.5-  Se ocorrer qualquer problema técnico com o som e os componentes da mesa não 

conseguir ouvir a palavra soletrada, o educando terá nova oportunidade. 

12.6- A Banca Julgadora será consultada pelos alunos competidores quando esses 

acharem necessário, sempre obedecendo ao item 10, referente aos direitos do soletrador. 

12.7- As decisões da mesa julgadora na final serão soberanas. 

Da Premiação do Aluno em Sua Categoria: 

13- As premiações são todas doadas e entregues no dia da grande final. 

1º-Lugar: troféu, medalha, prêmio surpresa e certificado.                                                                                                                    

2º-Lugar: medalha, prêmio surpresa e certificado. 

14-  A escola vencedora ganhará, troféu, prêmio surpresa e certificado 4º e 5º ano, 6º e 

7º ano, 8º e 9º ano, e todas as escolas participantes receberão certificados. 



               
                                       

15- Todos os alunos participantes na fase final receberão certificados, assim como os 

gestores e seu professor/orientador. 

Das Regras 

16 – A escola que no decorrer da soletração se valer de palavras de baixo calão, gestos 

obscenos, vaias e soprarem as respostas serão desclassificadas. 

 17- Os alunos que soprarem para o candidato de outra escola, a sua escola será 

desclassificada. 

18- Todas as palavras deverão ser soletradas com a nova ortografia. 

19 - Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do Campeonato. 

20- Fica Proibida qualquer interferência das pessoas presentes no Ginásio, que deverá 

permanecer em silencio até o final da soletração. 

Se houver pessoas que atrapalhem o andamento do Campeonato de Soletração, as mesmas 

serão retiradas do local imediatamente.  

  

19- A participação no Campeonato implicará na concordância total e incondicional dos 

participantes com todos os itens deste regulamento. 

 

CRONOGRAMA 

DO 

 CAMPEONATO DE SOLETRAÇÃO 

 

 

Abertura oficial do Campeonato; 

Dia: 28 de outubro de 2019; 

Local: Fórum de Justiça (sala do Tribunal do Júri)  

Horário: 10:00hs 

*Participação dos Gestores da Rede Municipal e Estadual, Coordenadora da SEDUC, 

Secretário da SEMED e convidados. 

 



               
                                       

1ª Etapa 

Fichas de Inscrição: 

DIA: 22 de outubro de 2019. 

Encerramento das inscrições;   

Dia: 25 de novembro de 2019.                    

 

2ª Etapa 

GRANDE FINAL 

 

DIA: 03 de dezembro 2019. 

Local: Ginásio Poliesportivo Eulálio Macedo- IFAM Campus Maués 

Horário: 08:00h da manhã. 

 

  

RECURSOS HUMANOS: 

 

·        Professores; 

·        Coordenadores Pedagógicos; 

·        Gestores e secretária; 

·        Alunos; 

·        Pais ou responsáveis. 

 

 

RECURSOS MATERIAIS: 

 

·        Dicionário; 

·        Banco de palavras; 



               
                                       

·        Máquina Fotográfica; 

·        Som; 

·        Microfone; 

·        Prêmios. 

 

AVALIAÇÃO: 

 

Avaliar o envolvimento dos alunos na competição, verificando a aprendizagem 

proporcionada através de análise dos resultados obtidos, mediante reuniões e 

relatórios. Analisar o que deu certo ou errado e fazer alterações, aperfeiçoando ao 

projeto para a 8ª edição do Campeonato de Soletração. 

 

REALIZAÇÃO 

Conselho Tutelar de Maués 

Ministério Público do Estado do Amazonas 

APOIO 

Prefeitura de Maués 

SEDUC- Maués 

SEMED 

 

COORDENAÇÃO DO CAMPEONATO DE SOLETRAÇÃO 

Karla Adriana Cidade Tamioka 

Hudson Bentes Lavareda  

Luiza Souza Cardoso 

Jaciomar Coimbra do Nascimento 

                                           José Vandeval Moreira da Silva 

 



               
                                       

COORDENAÇÃO DA MESA DE TRABALHO 

Professores da língua portuguesa 

 

EQUIPE DE APOIO 

Acadêmicos do Curso de Licenciatura em Pedagogia do Campo da UEA 

 


