O Concurso de Redação para Estudantes
do
Ensino
Fundamental
está
se
transformando num Projeto Estruturante da
Rede Municipal de Ensino.
Isso significa que entrará no Calendário do
Ano Letivo e se tornará ´´base``
no
planejamento pedagógico construído pelos
coordenadores pedagógicos, supervisores
e, muito mais, será instrumento para o
professor trabalhar em sala de aula as
potencialidades da escrita, da leitura e da
produção de texto.
As edições anteriores mostraram a
construção de textos pedagogicamente
ricos por nossos alunos. Então vamos
acreditar neste projeto!
COMISSÃO ORGANIZADORA

DATA
11 a 22
de maio

FASE
 Lançamento do Concurso
 Divulgação
escolas;

25 de
maio a 24
de julho

16 a 23
de julho
20 a 24
de julho
24 de
julho a 12
de agosto

e

mobilização

NÍVEIS

MODALIDADE

2° e 3° Anos

BILHETE

4° e 5° Anos

CARTA

5ª e 6ª Séries

POESIA

7ª e 8ª Séries

NARRAÇÃO,
DISSERTAÇÃO
OU
DESCRIÇÃO

TEMA

Como construir a
escola que queremos?

Esta será a 4ª edição do Concurso de Redação
em
homenagem
aos
ESTUDANTES,
promovido no âmbito da Rede Municipal de
Ensino.

nas

As redações serão avaliadas por uma Comissão
Julgadora composta por profissionais habilitados.
O texto produzido será avaliado de acordo com
os seguintes CRITÉRIOS:
 Adequação à proposta e ao gênero exigido;
 Coesão (ligação de ideias, substituição,
paragrafação)
/
Coerência
(clareza,
organização das ideias);
 Gramática (acentuação, ortografia, pontuação,
concordância, regência);
 Estética (letra legível, margens regulares,
ausência de borrões e rasuras, título
centralizado).

 Orientações aos professores;
 Sensibilização dos alunos;
 Orientações dos professores de
Língua Portuguesa / Redação aos
estudantes sobre modalidade e
produção dos textos.
 Produção dos textos nas escolas
 Entrega dos textos

 Julgamento dos textos

21 de
agosto

 Publicação do Resultado

28 de
agosto

 Solenidade de Premiação

 As
redações
serão
entregues,
exclusivamente, nas Bibliotecas das Escolas
Érico Sofia Brandão, Áureo Filho, Leôncio
Horácio, Maria Rita Alves de Jesus e na
Biblioteca Municipal, no período de 20 a 24 de
julho de 2015;
 O texto deverá ser manuscrito pelo autor, com
letra legível, em folha específica para tal fim;
 Não serão aceitas redações digitadas ou
datilografadas.
Todo
o
processo
de
elaboração
da
redação
deve
ser
supervisionado pelo professor de Língua
Portuguesa ou Redação;
 Serão desclassificados os textos em que o
Professor de Língua Portuguesa ou Redação
atestar que não acompanhou o processo de
produção.

NÍVEL
2° e 3°
Anos
4° e 5°
Anos
5ª e 6ª
Séries
7ª e 8ª
Séries

1º LUGAR

2º LUGAR

3º LUGAR

01 BICICLETA 01 APARELHO
INFANTIL
DVD

R$ 50,00

01 CÂMERA
DIGITAL

01 CAIXA DE
MÚSICA

R$ 50,00

01
SMARTPHONE

01 TABLET

R$ 50,00

01 NOTEBOOK 01 CELULAR

R$ 50,00

Os textos melhores classificados irão compor
uma publicação providenciada pela Secretaria
Municipal de Educação e estará disponível na
Biblioteca Municipal.
INFORMAÇÔES: Biblioteca Pública Municipal
FONE: (75) 3239 - 6509
E-MAIL: bpm.anguera@gmail.com

