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Casa de Cultura Euclides da Cunha 

Rua Marechal Floriano, 105 – Centro 

São José do Rio Pardo – SP  

Tel.: (19) 3608 1022 

E-mail: casadeculturaeuclidesdacunha@gmail.com  

Site: www.casaeuclidiana.org.br  

 

REGULAMENTO SEMANA EUCLIDIANA 2020 

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO: PONTE DE TRAVESSIAS CULTURAIS  

 

1. Ciclo de Estudos  

1.1. Área I 

• Destinada aos alunos do Ensino Fundamental I e II – 5º ao 9º ano. As aulas serão 

por salas virtuais, assim divididas: 

Sala virtual I – 5º e 6º anos 

Sala virtual II – 7º e 8º anos 

Sala virtual III – 9º ano 

1.2. Área II  

• Destinada aos alunos do Ensino Médio e Cursinho. As aulas serão por salas virtuais. 

Sala virtual IV – Ensino médio e cursinho 

1.3. Área III  

• Destinada aos alunos do 3º grau (universidades) e demais interessados em pesquisar 

assuntos relacionados a Euclides da Cunha. As aulas serão por salas virtuais. 

Sala V – Universitários e pesquisadores 

 

 

2. Inscrições  

• Serão realizadas de 01 de julho a 20 de julho de 2020.  

• As instituições ou os alunos que estiverem interessados e que já tenham um pré-

estudo sobre o autor e suas obras poderão se inscrever. Caso a instituição não 

participe, nada impede que o aluno faça sua própria inscrição. 
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2.1.Trabalhos Acadêmicos  

• A apresentação será online.  

• Estará disponível no site da Casa de Cultura Euclides da Cunha um edital contendo 

as normas para apresentação dos trabalhos. 

 

 

3. Temas trabalhados  

•  Os temas que serão abordados durante a Semana Euclidiana estarão na página 

da Casa de Cultura Euclides da Cunha (www.casaeuclidiana.org.br), onde os 

estudantes encontrarão subsídios para a Maratona Intelectual.  

• Para o Ensino Médio - Revista Cultura Euclidiana, onde constam todos os 

textos que serão trabalhados pelos professores durante os Ciclos de Estudos, 

também estará disponível na página da Casa de Cultura Euclides da Cunha. 

• Para os alunos de 7º a 9º anos - Texto Poético: “O menino que Euclides salvou 

na guerra” de Nicola de Souza Costa. 

• Para os alunos de 5º e 6º anos- Gibi Euclidiano- “O hóspede do Ranchinho” – 

de Ana Paula Lacerda (O gibi será distribuído para as turmas menores da rede 

de Ensino da cidade assim que for possível.) 

 

4. Maratona Intelectual  

4.1. Provas  

• Em virtude da necessidade de um novo perfil para os trabalhos deste ano, não 

haverá provas nos moldes anteriores. O aluno que se interessar poderá fazer um 

trabalho, que será explicado posteriormente, e enviá-lo para o e-mail 

(casadeculturaeuclidesdacunha@gmail.com) para avaliação e classificação. 

• Os trabalhos serão corrigidos por uma Comissão designada pela Casa de Cultura 

Euclides da Cunha.  

4.2. Divulgação do resultado  

• A divulgação será realizada no dia 02 de dezembro de 2020, data comemorativa 

do lançamento do livro “Os Sertões”. 

• O resultado poderá ser encontrado no site www.casaeuclidiana.org.br ou na Casa 

de Cultura Euclides da Cunha.  
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5. Premiação  

5.1. Classificação  

• Receberá  o prêmio em dinheiro o primeiro maratonista classificado de cada 

área.  

• Em caso de empate, o prêmio será dividido.  

5.2. Entrega do prêmio  

• Será realizada no ano seguinte durante a Semana Euclidiana 2021.  

  


