Caros Estudantes:
Estamos trabalhando para construirmos em
Anguera uma educação de qualidade, onde vocês
possam dar passos importantes rumo ao futuro
profissional.
Mudar a educação é uma tarefa de todos: do
poder público, da sociedade, da família, dos
professores, funcionários e também de vocês.
A vida de estudante é uma fase bonita, que marca
a infância, adolescência e juventude. Para melhor
abrilhantar esta fase da vida, espero de vocês
dedicação, compromisso e interesse na busca de
conhecimento.
Participem deste Concurso de Redação. Expressem
suas idéias, escrevam suas histórias de vida.
Antonio Márcio Silva Vasconcelos
Secretário Municipal de Educação

Ser Estudante...
Tarefa difícil, mas não impossível,
Tarefa que exige muita batalha,

TEMA:

Minha Vida de Estudante
INCENTIVO À ESCRITA,
PRODUÇÃO TEXTUAL,
CRIATIVIDADE E LEITURA

PÚBLICO:
ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL
INSCRIÇÕES: 06 a 17 de julho
ENTREGA DOS TEXTOS: 27 a 31 de julho
RESULTADO: 21 agosto
PREMIAÇÃO: 28 de agosto

Muito esforço,
Tarefa que deve ser feita com o coração!

DVD * MICROSYSTEM * BICICLETA * DINHEIRO

REALIZAÇÃO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ANGUERA-BA

APRESENTAÇÃO
Este Concurso acontecerá em homenagens aos
ESTUDANTES, como incentivo à constante busca de
conhecimento.

TEMA / MODALIDADE DE TEXTO
NÍVEIS

MODALIDADE
DE TEXTO

TEMA

JULGAMENTO
As redações serão avaliadas por uma Comissão
Julgadora composta por profissionais habilitados
indicados pela Comissão Organizadora.

CRONOGRAMA
DATA
10 de junho

FASE

* Sensibilização dos alunos;

* Orientações aos estudantes
sobre modalidades e produção
de textos.

27 de julho
a
31 de julho

* Inscrições dos participantes

* Entrega dos textos

03 de agosto
a
19 de agosto

* Julgamento dos textos

21 de agosto

* Publicação do Resultado

28 de agosto

5ª/6ª
Série

POESIA

7ª/8ª
Série

NARRAÇÃO,
DISSERTAÇÃO
OU
DESCRIÇÃO

* Orientações aos professores;

* Empenho dos professores de
Língua Portuguesa;

06 de julho
a
17 de julho

CARTA

* Lançamento do Concurso
* Divulgação e mobilização nas
escolas;

11 de junho
a
24 de julho

3ª/4ª
Série

* Solenidade de Premiação

MINHA
VIDA
DE
ESTUDANTE

O texto produzido será avaliado de acordo com os
seguintes CRITÉRIOS:
 Adequação à proposta e ao gênero
exigido;
 Coesão (ligação de idéias, substituição,
paragrafação);
 Coerência (clareza, organização das
idéias);
 Gramática
do
texto
(acentuação,
ortografia,
pontuação,
concordância,
regência);
 Estética (letra legível, margens regulares,
ausência de borrões e rasuras, título
centralizado).

PREMIAÇÃO
ENTREGA DOS TRABALHOS
As redações serão entregues, exclusivamente, na
recepção da Secretaria Municipal de Educação,
em envelope lacrado, no período de 27 a 31 de
julho de 2009.
O texto deverá ser manuscrito pelo autor, com
letra legível, em folha específica para tal fim
(anexo II), possuindo uma quantidade mínima de
15 linhas.
Não serão aceitas redações digitadas ou
datilografadas. Todo o processo de elaboração da
redação deve ser supervisionado pelo professor
de Língua Portuguesa.
Serão desclassificados os textos em que o
Professor de Língua Portuguesa atestar que não
acompanhou o processo de produção.

NÍVEL

1º LUGAR

2º LUGAR

3ª/4ª Série

01 DVD

R$ 50,00

5ª/6ª Série

01 MICROSYSTEM

R$ 50,00

7ª/8ª Série

01 BICICLETA

R$ 50,00



Os prêmios serão providenciados através de
doações da comunidade local.
Os textos melhores classificados irão compor uma
publicação
providenciada
pela
Secretaria
Municipal de Educação e estará disponível nas
Bibliotecas Escolares.

INFORMAÇÕES
Secretaria Municipal de Educação
Fone: (75) 3239-2049
E-mail: educação.anguera@gmail.com

