V CONCURSO ICBEU SPELLING BEE
REGULAMENTO
1. OBJETIVO
Motivar os alunos a adquirir mais vocabulário e desenvolver a habilidade de
soletração na língua inglesa.
2. PÚBLICO ALVO
Alunos do ICBEU.
3. CATEGORIAS
- Níveis Kids

- Nível Starter a 1B

- Níveis 2A a 3B

- Níveis 4, Conversation e Advanced.

4. INSCRIÇÃO E PRAZO
As inscrições devem ser efetuadas até 03 de Outubro de 2015. É condição para
participação o preenchimento completo da ficha de inscrição, disponível no setor
Comercial do ICBEU e no final deste regulamento. (Modelo anexo na ultima página).
Após preenchimento a ficha deverá ser entregue no setor Comercial do ICBEU dentro
do horário comercial.
5. DATA DO EVENTO - 09/10/2015 - sexta-feira
&

– 14h às 16h

&

– 16h30 às 18h30

6. FONTES DE CONSULTA
As fontes de consulta estarão disponíveis no laboratório multimídia do ICBEU.
7. DOS AVALIADORES
A banca avaliadora será composta por três juízes. Estes poderão ser professores do
ICBEU ou convidados de outra instituição de ensino de Língua Inglesa. As decisões
dos juízes são finais, não cabendo recurso.
Nomenclaturas:
Pronouncer: responsável por pronunciar as palavras e controlar o tempo;
Avaliador: responsável por verbalizar se o aluno está correto ou não, dizendo “That
is correct”/” ou ‘I am sorry, that is incorrect. The correct spelling is ....”;
Controlador: é responsável por anotar o que o aluno disser, com o intuito de
verificar mudança de letras caso o aluno recomece. Quando isto ocorrer, ele dirá em
língua inglesa: “I am sorry, the letters were changed during retracing.” Também
preenche uma ficha com o motivo das eliminações (misspelling, retracing error,
time).

8. DINÂMICA DA COMPETIÇÃO:
Os candidatos deverão chegar até 30 minutos antes do horário estabelecido como
início da competição.
No dia da competição os concorrentes serão identificados por um crachá com a cor
correspondente à sua categoria.
Não será permitida a participação de candidatos que chegarem após o início da
competição.
Eles sentar-se-ão juntos em área reservada da competição, em lugares prédeterminados.
Com todos os concorrentes em lugar pré-selecionado, o apresentador iniciará a
competição.
O programa sorteará os nomes dos alunos concorrentes e o apresentador os chamará
à frente.
O pronouncer e os dois juízes sentam-se de frente para os concorrentes.
O concorrente colocar-se-á de pé, de frente para os juízes, pronto para soletrar a
palavra emitida pelo pronouncer.
O sorteio da palavra será através de um programa de computador. O pronouncer
articulará, de maneira clara, a primeira palavra sorteada da lista.
Após o competidor terminar a soletração, os juízes conferem a palavra. Se estiver
correta, o aluno volta ao seu lugar. Se errar, o juiz anuncia a sua eliminação e este
deve sair da área reservada indo ocupar um lugar na platéia.
O apresentador sorteia mais um nome e o aluno correspondente soletra a segunda
palavra sorteada da lista. O próximo concorrente sorteado soletrará a terceira palavra
da lista e assim por diante. A primeira rodada segue até que todos os números
tenham sido sorteados. Então recomeça uma nova rodada, sorteando-se apenas os
números dos concorrentes “sobreviventes”, que continuarão soletrando e seguindo
sempre a ordem das palavras constantes na lista.
A competição segue eliminando os concorrentes que errarem até que restem apenas
02 (dois) concorrentes de cada categoria: Green, Yellow, Blue e Red.
9. REGRAS DE SPELLING
O objetivo deste conjunto de regras é unificar o concurso, dando oportunidades iguais
a alunos de todos os níveis.
a) As palavras a serem utilizadas no dia do concurso serão oriundas das listas
previamente disponibilizadas para estudo;
b) NÃO será aceito o spelling (ortografia) de palavras que não estejam nas listas;
c) Todos os concorrentes devem acompanhar a competição juntos, em lugares
marcados. Ao serem eliminados devem sair do lugar marcado, podendo ocupar um
lugar na plateia. Ninguém pode falar com os concorrentes durante a competição;
d) Os juízes só considerarão a soletração terminada quando o concorrente falar a
palavra dada pela segunda vez, assim como o pronouncer terá certeza de que o

concorrente ouviu a palavra corretamente, quando ele a pronunciar, antes de iniciar a
soletração.
e) O concorrente antes de iniciar a soletração pode pedir como forma de ajuda para o
pronouncer:
 Repetir a palavra até 2 (duas) vezes;
 A Classificação gramatical;
 Exemplificar o uso da palavra em uma sentença.
f) Após o Pronouncer dizer a palavra, o concorrente da vez terá que obrigatoriamente:
1)
2)
3)

Repetir a palavra dita. Exemplo: House
Soletrar: h-o-u-s-e
Repetir novamente a palavra, indicando que terminou a soletração: House

g) O concorrente tem de soletrar cada letra da palavra de forma audível e
compreensível;
h) É direito dos juízes determinar que a palavra já foi esclarecida o suficiente ao
concorrente, antes que todas as opções tenham sido usadas. Os juízes podem
desclassificar qualquer participante que ignore o comando para iniciar a soletração.
i) O concorrente poderá reiniciar uma vez a soletração, porém, em nenhuma
circunstância poderá mudar letras e, NÃO PODERÁ CORRIGIR letras nem sequência já
utilizadas. Caso isso ocorra, o concorrente será DESCLASSIFICADO.
j) O concurso será feito em “rounds”. Cada concorrente deverá soletrar UMA palavra
por “round”, exceto na rodada Final, quando haverá apenas DOIS candidatos (neste
caso, vale a regra 10);
k) No caso de homófonos (palavras que tem o mesmo som, mas com grafias diferentes),
será indicada qual a palavra a ser soletrada. Caso não seja feita uma identificação
adequada de qual palavra homófona deve ser soletrada, qualquer uma das possíveis
palavras será aceita.
10. RODADA FINAL
Quando o número de concorrentes for reduzido a DOIS (FINAL), haverá mudanças no
processo de eliminação. Nesta etapa os concorrentes receberão a mesma palavra ou
palavras com o mesmo numero de letras, para soletração.
No caso de haver erro ou acerto de ambos os concorrentes, um novo “round” deverá
ser iniciado. Dando-lhes uma nova palavra, até que se tenha um vencedor.
Se for utilizado o critério de uma mesma palavra para concorrentes finalistas, estes
utilizarão fones de ouvido com música em volume alto enquanto o outro estiver
soletrando. E somente após os dois finalistas terminarem de soletrar a respectiva
palavra é que será divulgado o vencedor.
Os juízes terão o controle TOTAL sobre quaisquer decisões referente ao concurso.
Suas decisões serão soberanas e irrecorríveis.
11. TEMPO DE SOLETRAÇÃO:
a) O concorrente deve soletrar a palavra em, no máximo 1,5 minutos, tempo que começa
a valer quando o pronouncer diz a palavra.

b) Se aos 30 segundos de terminar o tempo, o concorrente ainda não tiver começado a
soletrar o organizador deve avisá-lo oralmente que ele está a entrar no Tempo Final.
c) Se o candidato começar a soletrar a palavra ao ouvir o alerta de que os minutos estão
a esgotar-se, o organizador deve deixar que o candidato complete a soletração, desde
que ele o faça num ritmo razoável.
Esta é a regra mais importante: DIVIRTA-SE e RELAXE, seja você um dos participantes
ou expectador e lembre-se esse é um concurso entre amigos.
Manaus, 03 de Setembro de 2015.
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GLOSSÁRIO
Spelling: soletração.
Destaque aqui e entregue no setor Comercial do ICBEU Manaus.

