
XI CONCURSO DE REDAÇÃO e DESENHO/ ENSINO FUNDAMENTAL/ANOS 

FINAIS 

COLÉGIO SALESIANO SÃO GONÇALO/2020 

 

REGULAMENTO 

Artigo I - DO OBJETIVO 

 

1. O Colégio Salesiano São Gonçalo promove o Concurso de Redação e Desenho para estudantes do Ensino 

Fundamental II, abre o XI Concurso de Redação e Desenho com o tema: “EMPATIA E SOLIDARIEDADE EM TEMPOS DE 

CALAMIDADE”. O objetivo é despertar nos estudantes o interesse por assuntos relacionados ao controle social, à ética e 

à cidadania, além de desenvolver a habilidade de leitura e escrita de diversos gêneros; bem como levá-los a concluir que 

cada pessoa é protagonista das suas próprias escolhas.  

Artigo II - DAS INSCRIÇÕES 

 

2. O Concurso de Redação e Desenho do Colégio Salesiano São Gonçalo será realizado no período compreendido 

entre 01/09/2020 a 02/10/2020. No entanto, o assunto prolongará também até a conclusão dos trabalhos e 

premiação. 

3. O aluno participará com apenas um texto e um desenho. 

4. O Concurso terá apenas uma categoria de concorrência: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental/anos finais. 

5. Para participar do Concurso, o (a) concorrente deve ser aluno (a) de Ensino Fundamental/anos finais, 

regularmente matriculado no Colégio Salesiano São Gonçalo, Cuiabá - Mato Grosso. 

6. Para validar sua participação, o (a) concorrente deve preencher o formulário de inscrição no momento da 

produção do texto ou com antecedência pelo email (tirar uma foto da inscrição preenchida) ou escaneâ- la.  

7. O formulário de inscrição que não tiver assinalado, o aluno será considerado como não inscrito e será apenas 

para nota do 3º bimestre. 

8. O formulário de inscrição ficará anexo ao texto produzido. 

9. Cada redação deve ter não menos que 20 linhas e não mais que 30 linhas, não há exigência quanto ao gênero 

artístico na produção do desenho. 

10. A data da produção do texto, valendo para o Concurso e uma das notas do III bimestre, será no dia 

02/10/2020. Qualquer data posterior à designada como data limite desclassificará automaticamente o (a) 

candidato (a) do concurso. No entanto, estará valendo a nota do III bimestre, somente até o dia da 2ª chamada 

da avaliação. 

11. A data da produção do desenho, valendo para o Concurso e uma das notas do III bimestre, será até o dia 

02/10/2020. Qualquer data posterior à designada como data limite desclassificará automaticamente o (a) 

candidato (a) do concurso. No entanto, estará valendo a nota do III bimestre, somente até o dia da 2ª chamada 

da avaliação. 

 

 

Artigo III – DA MODALIDADE 

 

 As tipologias dos textos para os participantes serão: 

 

 6º ano: Artigo de Opinião 

 7ª ano: Crônica narrativa 

 8º ano: Memórias 

 9º ano: Carta pessoal 

 

   DO DESENHO 

 



 6º ano: não há exigência quanto ao gênero artístico na produção do desenho. 

 7ª ano: não há exigência quanto ao gênero artístico na produção do desenho. 

 8º ano: não há exigência quanto ao gênero artístico na produção do desenho. 

 9º ano: não há exigência quanto ao gênero artístico na produção do desenho. 

 

Artigo IV – DAS ETAPAS 

 

4.1. Sobre o tema 

Os alunos e professores poderão pesquisar sobre vários assuntos e, a partir das pesquisas e dos estudos, 

refletirem para expressar, por meio dos gêneros literários, sobre a “EMPATIA E SOLIDARIEDADE EM TEMPOS DE 

CALAMIDADE”, seguindo as categorias propostas para a participação no Concurso. 

 

4.1 Só poderão concorrer com trabalho do tipo “Desenho” os estudantes inscritos na categoria   “Redação”. 

4.2 O desenho concorrente deverá respeitar os seguintes requisitos: 

 I – Ser realizado, individualmente, pelo estudante 

IV – Abordar o tema proposto; 

 V –Ser obrigatoriamente inédito e original. Entende-se por inédita a obra não editada e não publicada 

(parcialmente ou em sua totalidade) em qualquer meio de comunicação. Entende-se por original a obra que é 

primitiva, que não foi copiada ou imitada.  

4.3 Não há exigência quanto ao gênero artístico na produção do desenho.  

4.4 O julgamento avaliará os critérios de pertinência ao tema proposto e criatividade do trabalho. 

 

5.0. Produção dos textos 

 

 Será realizada na modalidade não presencial, através do portal Classroom, envolvendo todas as turmas das 

séries contempladas por este concurso. Durante a realização da prova, o aluno deverá estar com a câmera ligada. 

 Embora liderada pela disciplina de Redação, - Português, Artes e Ensino Religioso, a redação deverá ser 

enriquecida pelo caráter interdisciplinar, mediante enfoques históricos, sociais e outros pertinentes a serem 

trabalhados previamente pelos professores.  

 Haverá vários momentos significativos durante esse período como leituras diárias sobre o assunto, relatos, 

propagandas, reflexões e debates, produção de poemas e textos publicitários, com projetos reais para 

comunidades envolvidas, elaboração de vídeos, projetos de formação de círculos de amizade... 

 As pesquisas, estudos e discussões deverão culminar com a produção do texto no dia do concurso. 

 

 

5.1 – Seleção dos textos 

 

 Após a etapa de produção dos textos, os professores de cada série serão responsáveis pela escolha dos 05 

(cinco) melhores textos por turma;  

 A coordenação do Ensino Fundamental/anos finais constituirá uma comissão julgadora, composta por 

professores da língua portuguesa, para escolher, entre todos os textos selecionados, os (03) três primeiros 

colocados de cada série.  

 A decisão da comissão julgadora será considerada irrevogável, não cabendo por parte do participante 

qualquer tipo de ação recorrente.  

 A redação será desclassificada e zerada caso a comissão perceba que a mesma não foi de autoria do 

aluno. 

 As redações serão devolvidas somente após todos os processos de correção, seleção e classificação. 

Artigo V - DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  



O texto produzido será avaliado de acordo com os seguintes critérios:  

a) Adequação à proposta e ao gênero exigido.  

b) Fuga do senso comum, criatividade, unidade, progressão temática. 

c) Coesão (ligação de ideias, substituição). 

d) Coerência (clareza, organização das ideias). 

e) Gramática do texto (acentuação, ortografia, pontuação, concordância, regência). 

 

ARTIGO VI - DA PREMIAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

 Os cinco textos e os cinco desenhos pré-selecionados serão publicados em um livreto de coletânea e será 

distribuído aos autores.  

 Os três melhores textos e os três melhores desenhos de cada ano serão publicados no site da escola e no 

livreto de coletânea, além de premiados conforme a seguir: 

Categoria I – 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental – anos finais  

 

 

    1° ao 3º lugar – 6º ano: 

    1º ao 3º Lugar – 7º ano:    

    1º ao 3º Lugar – 8º ano: 

    1º ao 3º Lugar – 9º ano: 

 

 
A divulgação dos vencedores do concurso ocorrerá no dia      20/  11  , dia da premiação na escola. Divulgação Futura. 
 
 

 

 

Divulgação 
Futura 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O XI CONCURSO DE REDAÇÃO e DESENHO DO COLÉGIO 

SALESIANO SÃO GONÇALO - ENSINO FUNDAMENTAL/ANOS FINAIS – CUIABÁ-MT/2020 

Nome: ____________________________________________________________________________________ 

Série: _________________________ turma________________ data: 02/10/2020 

Meu texto está inscrito para o X Concurso de Redação e Desenho do Colégio Salesiano São 

Gonçalo, cujo tema é: “EMPATIA E SOLIDARIEDADE EM TEMPOS DE 

CALAMIDADE”. 

 (       ) Sim                                     (       )   Não 

 


