Academia de Letras de São João da Boa Vista - SP
5º Concurso “Redação na Escola” – 2013
Projeto Jovem Escritor

TEMA

O Livro
Este projeto tem como objetivo estimular a pesquisa e a discussão em
casa e na sala de aula sobre a importância do livro no desenvolvimento das
sociedades e para o crescimento intelectual do indivíduo.
O livro permite ao ser humano registrar fatos importantes da sua história
e repassar tais fatos às sociedades posteriores.
(...) "O livro desempenha um papel importante na vida e na formação do ser humano, pois
através dele nos tornamos mais sensíveis ao mundo e capazes de entender nossas próprias
reações. O livro incrementa a missão de educar, pois fornece as crianças informações, lazer,
cultura, propiciando ao leitor elaborar seu próprio conhecimento, enriquecer seu
vocabulário, facilitar a escrita, agilizar o raciocínio e aguçar a imaginação. Assim, ao
incentivarmos a leitura, estamos deflagrando um movimento para desenvolver pessoas
críticas, participativas, criativas e preparadas para construir a nação do futuro.”
Fonte: Cidade do Livro
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Regulamento

Execução
a) Os desenhos são elaborados pelos 1º e 2º anos do ensino fundamental, e,
as redações, pelos demais anos.
b) Os desenhos devem ser confeccionados em folha sem pauta, tamanho A4,
utilizando-se giz de cera, caneta hidrocor, colagem.
c) Os textos, em prosa, devem ser manuscritos a lápis ou caneta em folha
pautada de papel almaço, ou papel timbrado da escola.

Inscrição
Gratuita. As redações deverão ser entregues, em envelope fechado, das
13h30 até as 17h30 do dia 02 até 06 de setembro de 2013, na SEDE DA
ACADEMIA DE LETRAS, à Praça Rui Barbosa – Largo da Estação – São João
da Boa Vista,SP.
No envelope deverão constar registrados o nome do estabelecimento de
ensino, o endereço, o telefone, o nome da diretora e o endereço eletrônico da
escola. ( dados importantes para contato futuro com a escola).
Preferindo, a escola poderá colocar todos os trabalhos em um único
envelope.

Identificação
No verso de cada trabalho deverá constar o nome completo do aluno; o ano
que ele cursa; nome completo da professora estimuladora; da diretora e o
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nome da escola. Uma declaração, preenchida pela escola, confirmando que
o aluno faz parte do quadro de estudantes, deverá ser grampeada ao
trabalho.

Julgamento
1ª. fase – Cada escola selecionará apenas 1 (um) trabalho por ano, entre
todas as classes desse mesmo ano e o encaminhará para a Academia de
Letras. A escola que enviar mais de um trabalho do mesmo ano terá as
redações, daquele ano, desclassificadas.
2ª. fase – A Academia de Letras constituirá comissão para a fase de
julgamento e classificação dos 48 melhores trabalhos.
3ª. fase ─ Essa mesma comissão julgará, para classificação de 1º a 4º lugar,
a defesa oral dos alunos dos trabalhos classificados.
Nota:- alunos do 1º e 2º ano do ensino fundamental não participam da
defesa oral.

Aspectos a serem considerados
 Fidelidade ao tema
 Originalidade
 Correção gramatical
 Apresentação e caligrafia
 As decisões da Comissão julgadora da 2ª e 3ª. fases são inapeláveis
podendo a mesma desclassificar os trabalhos considerados plágios.
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Temas e Modalidades
Ensino fundamental
Ano

Tema

1º

Minha vida, meu livro

2º.

Livro, uma viagem

3º.

O que gosto de ler

4º.

Primeiros livros

5º.

Eu e os livros

6º.

Ler; prazer ou obrigação?

7º.

Escritor favorito

8º.

O livro digital

9º

O tempo e o livro

Ensino Médio
Ano

Tema

1º.

Plantar um livro

2º

O livro impresso, no mundo digital.

3º.

Eu leitor, eu escritor
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Cronograma
5º Concurso “Redação na Escola” - 2013

“O LIVRO”
Até 15 de março

Apresentação do 5º Concurso “Redação na Escola” a
toda a Rede de Ensino da cidade de São João da Boa
Vista

1º semestre

Discussão do tema na escola / Motivação do aluno

Mês de Agosto

Elaboração dos trabalhos em sala de aula e seleção
interna
1ª. fase - realizada na escola

02 a 06 | setembro

Entrega dos trabalhos selecionados pela escola na SEDE
DA ACADEMIA DE LETRAS DE SÃO JOÃO DA BOA
VISTA à Praça Rui Barbosa, no horário das 13h30 até
às 17h30.

14 | setembro

Seleção Classificatória (2ª. fase) a partir das 8h na
escola E.E. Cel Joaquim José, na Praça Joaquim José,
123, centro, S.J.Boa Vista/SP, onde se apresentarão os
jurados para julgá-las.

05 |outubro

Defesa oral, pelos alunos das quatro redações
selecionadas, de cada ano, na escola E.E. Cel Joaquim
José, na Praça Joaquim José, 123 – centro S.J.Boa
Vista/SP, às 8h. O não comparecimento do aluno o
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colocará de imediato em última classificação - 4°
lugar.
13 | novembro

Solenidade de Premiação – Noite de autógrafos e
coquetel, às 20h na sede social da S.E.S
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