
III CONCURSO DE REDAÇÃO – 2022 

  

R E G U L A M E N T O 

  

1.    DO CONCURSO 

O III Concurso de Redação do Liceu Santista tem por objetivo 

valorizar e estimular as competências leitoras, a criatividade e o 

desenvolvimento da linguagem escrita em Língua Portuguesa. 

O tema da redação será um convite à reflexão sobre as “Consequências 

da pandemia de COVID-19 para a sociedade”. 

A organização, coordenação e divulgação do III Concurso de Redação 

do Liceu Santista estarão a cargo da Coordenação Pedagógica do Ensino 

Fundamental Anos Finais – 6º ao 8º ano -  em parceria com a equipe de 

professores de Língua Portuguesa e de Ciências do Liceu Santista. 

O concurso será realizado no período de 09 de maio a 09 de junho de 

2022, e será composto pelas seguintes etapas: 

  

1.       Inscrições – 09/05/2022 a 15/05/2022 

2.       Concurso: 

•        8º ANOS 

23/05/2022 – 14h às 15h30 

•        6º ANOS e 7º ANOS 

24/05/2022 – 14h às 15h30 

  

3.       Seleção das redações inscritas – 25/05/2022 a 08/06/2022 

4.       Divulgação dos alunos classificados e entrega da premiação no 

auditório do Liceu Santista – 09/06/2022 às 19 horas no auditório do 

Liceu Santista. 

  



2.       DOS CONCORRENTES 

Poderão participar do Concurso os alunos do Ensino Fundamental Anos 

Finais - 6º ao 8º ano. 

  

3.       DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições para o III Concurso de Redação – 2022 deverão ser 

realizadas no período de 09/05/2022 a 15/05/2022 através de 

formulário preenchido no Google Forms, utilizando os links enviados via 

Education e disponibilizados pelas professoras de Língua Portuguesa em 

classe e também registrados no Schoology. 

Não serão aceitas inscrições fora do prazo ou por outros meios que 

não sejam o Google Forms. 

No momento da inscrição o aluno deve registrar um Nikename de forma 

a garantir imparcialidade na correção e escolha das redações 

vencedoras. 

Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas pelas professoras Andreia 

Carvalho, Claudia Santos, Valdilene ou pela Coordenação Pedagógica. 

  

4.       DA REALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO TEXTUAL 

A produção textual será realizada no auditório do Liceu Santista 

nas seguintes datas e horários: 

•        8º ANOS 

23/05/2022 – 14h às 15h30 

•        6º ANOS e 7º ANOS 

24/05/2022 – 14h às 15h30 

  

O aluno deve comparecer ao local com 10 (trinta) minutos de 

antecedência, portanto lápis, borracha e caneta esferográfica azul ou 

preta. 



Não será permitido o acesso do aluno ao local da prova se este estiver 

portando outros materiais, como: livros, estojos, dicionários ou 

quaisquer aparelhos eletrônicos. 

Não serão tolerados atrasos e, dessa forma, não será permitido o 

acesso do aluno ao ambiente de prova após o horário divulgado neste 

regulamento. 

A redação deve ser de autoria do aluno sendo expressamente proibida 

a consulta a quaisquer tipos de fontes de informações. Essa produção 

textual será realizada em impresso próprio disponibilizado pela escola 

no momento do concurso. 

Os alunos devem estar devidamente uniformizados. 

  

5.    DA REDAÇÃO 

O tema do III Concurso de Redação do Liceu Santista 

será “Consequências da pandemia de COVID-19 para a sociedade”. Os 

gêneros literários e os assuntos serão específicos para cada 

turma, conforme registrado a seguir: 

6º ANOS – Gênero literário Conto - Assunto “Pandemia de COVID” 

7º ANOS - Gênero Literário Mito -  “Pandemia de COVID e a 

importância dos programas de vacinação” 

8º ANOS -  Gênero Literário Artigo de Opinião - “Panorama da saúde 

no pós-pandemia de COVID-19” 

  

Os alunos serão orientados em classe pelas professoras Andreia 

Carvalho, Claudia Santos e Valdilene Carvalho. 

Serão disponibilizados, com antecedência, textos para aprofundamento 

sobre os temas em pasta específica denominada “Concurso de Redação 

– 2022” no Schoology de Ciências. 

No dia do concurso o aluno deverá desenvolver uma redação de acordo 

com o Gênero textual específico do ano que está cursando. 

O aluno receberá as instruções, o tema e a proposta da redação 

acompanhados de dois textos motivadores que servirão para reflexão 



e auxílio na produção textual acompanhados de uma folha de rascunho 

e da folha oficial para entrega da versão final da redação. 

  

6.    DA CORREÇÃO 

As redações serão corrigidas pelas professoras de Língua Portuguesa 

do Liceu Santista. Os critérios de correção adotados serão os mesmos 

previstos e já executados em cada ano, de acordo com as 

características do gênero textual solicitado a cada turma. 

Os textos que não obedecerem ao gênero textual, o limite de linhas ou 

não corresponderem ao tema determinado neste regulamento serão 

desclassificados automaticamente. As redações devem ser inéditas. 

A redação será desclassificada caso fique constatado que não tenha 

sido elaborada pelo próprio concorrente inscrito (plágio), que tenha 

ocorrido fuga do tema proposto ou transgredido qualquer critério 

estabelecido pelas professoras. 

  

7.    DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO   

As redações classificadas serão avaliadas pela equipe de Língua 

Portuguesa que atribuirão conceito de 1 a 10, a cada um dos quesitos 

abaixo: 

1.       Pertinência temática e adequação à proposta apresentada neste 

edital; 

2.       Coerência na argumentação apresentada; 

3.       Originalidade e criatividade; 

4.       Coesão (ligação entre as ideias, substituição, paragrafação); 

5.       Clareza e concisão na exposição textual; 

6.       Uso da norma-padrão ou norma-culta da língua. 

  

8.       DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 

Como critério de desempate será considerada a maior nota no item 5 

apresentado neste edital. Persistindo o empate, serão consideradas as 



maiores notas obtidas, sequencialmente, nos demais quesitos descritos 

no item 7 – “Critérios de avaliação”. Na correção das redações, será 

considerada a norma ortográfica vigente. 

  

9.       DA PREMIAÇÃO 

A premiação acontecerá no dia 09/06/2022, às 19h, no auditório do 

Liceu Santista. 

Receberão premiação – medalha e certificado -  os cinco alunos com 

maior pontuação por ano. 

Todos os alunos participantes receberão certificado de participação. 

  

10.     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os casos omissos serão julgados pela Comissão Organizadora composta 

pelos professores de Língua Portuguesa e Ciências do Ensino 

Fundamental Anos Finais – 6º ao 8º ano - do Liceu Santista, Coordenação 

Pedagógica e Direção, não cabendo recursos ou qualquer forma de 

revisão. 

 


