
PROJETO ESCRITA CRIATIVA 

 

O professor e escritor Alex de França Aleluia tem o prazer de apresentar o 

projeto ESCRITA CRIATIVA para a cidade de Sinop e região. O projeto tem por 

objetivo de incentivar alunos que estão em escolas públicas ou privadas que tenham 

habilidades na escrita, gostem de ler, e que transformem a criatividade para o seu 

desenvolvimento cognitivo. Além de, com o programa, desenvolver intelectualmente e 

criar valores.  

 

CONHEÇA O COORDENADOR DO PROGRAMA 

RESUMO 

 Formado em Letras; Pós graduando em Literatura Brasileira; 

 Escritor de diversas obras nas linhas de Ficção, Suspense e Educação; 

 Seu mais recente livro DIÁRIO DE UM PROFESSOR já está há mais de um 

ano nas primeiras posições entre os mais baixados do País na categoria Gestão 

de Sala de Aula, chegando à 1ª colocação. (Amazon) 

 Foi Coordenador Pedagógico de franquias multidisciplinares, Coordenador de 

Projetos Sociais, Mediador; 

 Trabalha em escolas públicas e particulares, cursinhos de vestibulares e 

concursos públicos,  

 Trabalhou em faculdades, lecionando para estudantes de Pedagogia e pós em 

Educação;  

 Contador de Históras; 

 Escreveu para o portal RADAR REGIONAL; 

 Trabalhou em um portal voltado às eleições Municipais; 

 Escreveu crônicas e artigos de opiniões para o Jornal A CIDADE de 

Votuporanga; 

 Diplomado Imortal pela Academia de Letras do Brasil, cadeira nº 9 na região de 

São José do Rio Preto em 2014. 



 Em 2015, começou a escrever artigos para o PORTAL EDUKA, um dos maiores 

portais de Educação do Brasil e para o Sistema de Gerenciamento Educacional 

Online e para o Direcional Escolas, portal para gestores. 

 Publicou mais de 5 livros de Ficção, três infanto-juvenil. 

 Em 2018, torna-se correspondente oficial do estado de Mato Grosso da 

Academia de Letras do Brasil. 

 

DA INSCRIÇÃO 

 Podem se inscrever estudantes devidamente matriculados em escolas públicas e 

privadas e que estejam na 4ª série e 5ºs, 6ºs e 7ºs anos, que gostem de ler e tenham 

habilidade na escrita. 

 

COMO SE INSCREVER 

 Os pais precisam acessar a página do escritor e clicar no link de Inscrição, preencher os 

dados e enviar em PDF um conto produzido pelo filho que queira participar. 

 Na inscrição, o estudante precisará de uma carta de recomendação da sua última 

professora de Língua Portuguesa mostrando os motivos pelos quais o mesmo deveria 

ser escolhido. 

 Após, deverá pagar a taxa de inscrição para a efetivação do processo de seleção.  

 CLIQUE AQUI PARA GERAR A TAXA DE INSCRIÇÃO  

 

DOS TEXTOS PARA INSCRIÇÃO 

 Os estudantes que queiram participar da seleção para a Escrita Criativa precisam 

anexar à inscrição um conto inédito e que não foi publicado em nenhum meio de comunicação 

ou plataformas com o tema A VIDA EM MATO GROSSO.  

 O conto precisa ter até 2.200 caracteres, na fonte Times New Roman, tamanho 12 e 

espaçamento 1,5.  

  

DA SELEÇÃO 

 Os textos selecionados, no caso 15, serão convidados para a Escrita Criativa. Um 

workshop realizado pelo Escritor e que visa melhorar a habilidade de leitura e escrita, dois 

eixos fundamentais para o desenvolvimento escolar e profissional.  

 Além de participar da 1ª Antologia Mirim Mato-grossense, com noite de autógrafo 

com a presença de autoridades da Academia de Letras do Brasil para Certificação da Antologia, 

e quem sabe, ingressar na 1ª Academia de Letrinhas do Mato Grosso.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuxO34O_WwxofqiELBaeRHR5bGxzPXoloJVnl6-ihP8V1uTg/viewform?c=0&w=1
https://pag.ae/bks5SdY


 

 

 

DOS PRAZOS 

 As inscrições começam dia 09 de janeiro de 2018 e vão até 20 de fevereiro de 2018, 

podendo ser prorrogadas as inscrições; 

 Os textos selecionados serão divulgados no site do escritor até 10 de março de 2018 e 

convites para ingresso no Workshop de Escrita Criativa serão enviados até o dia 20 de 

março de 2018.  

 A segunda chamada acontecerá caso um dos participantes não responda o interesse 

até o dia 25 de março. 

 

 

Obs: Os textos não selecionados não serão devolvidos e os participantes receberão 

um aviso de não selecionados. O valor da inscrição também não será devolvido.  

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Será de responsabilidade do candidato o compromisso de que o texto inscrito seja 

inédito. Caso seja constatada sua publicação prévia, a inscrição será invalidada.  

 Não serão aceitas inscrições de obras póstumas. Não serão aceitas obras escritas em 

coautoria.  

 Será permitida a inscrição de obra cuja pequena parcela do conteúdo tenha sido 

publicada em blogs pessoais ou revistas eletrônicas, desde que não ultrapasse 20% do 

total.  

 Nenhum arquivo enviado será devolvido aos candidatos.  

 

 

O Workshop Escrita Criativa começará em Abril e termina em Junho com a cerimônia da 

Academia de Letras do Brasil.  

 

 

Dúvidas: escritoralexfranca@bol.com.br  

 

mailto:escritoralexfranca@bol.com.br

