1º CONCURSO DE REDAÇÃO / 2017
REGULAMENTO
A Secretaria Municipal de Educação de São João da Ponte – SME – torna pública a
realização do Concurso de Redação 2017 – para os alunos do 1º ao 9º ano da Educação
Básica, matriculados nas escolas da rede municipal de ensino, conforme disposições
previstas neste Regulamento.
1 – DO OBJETIVO
Incentivar a leitura, a produção textual e a reflexão sobre temas da atualidade.
2 – DAS MODALIDADES
I – Gênero: Desenho
Categoria: Alunos do 1º e 2º ano.
Faça um desenho sobre o seguinte tema: “Preconceito não é legal!”
II – Gênero: Poema
Categoria: Alunos do 3º ao 5º ano.
Escreva um poema abordando o seguinte tema: “Preconceito não é legal!”
Texto de apoio (Anexo)
III – Gênero: Dissertação
Categoria: Alunos do 6º ao 9º ano.
Redija um texto dissertativo abordando o seguinte tema: “Preconceito não é legal!”
Texto de apoio (Anexo)
3 – DA INSCRIÇÃO
3.1 – Poderão participar do 1º Concurso de Redação da SME alunos regularmente
matriculados em escolas da rede municipal de ensino do município de São João da Ponte, do
1º ao 9º ano da educação básica.
3.2 – Cada aluno poderá concorrer com apenas um trabalho na categoria correspondente à
série em que estuda;
3.3 – Caberá a cada escola selecionar os 03 (três) melhores textos de cada categoria,
segundo os critérios definidos, respeitando o tema proposto pelo concurso.
3.4 – A Escola enviará à SME, em envelope lacrado, as redações pré-selecionadas,
manuscritas em papel pautado, à caneta preta ou azul, com no mínimo 20 (vinte) e no
máximo 30 (trinta) linhas, para o texto dissertativo.

3.5 – As redações deverão conter no cabeçalho os seguintes dados:
Nome da Escola

Nome do Aluno
Ano de Escolaridade
Título da Redação
4 – DOS PRAZOS E RESULTADOS
4.1 – O período de entrega das redações será até o dia 29 de setembro/2017.
Não serão aceitas redações fora do prazo.
4.2 – As redações serão avaliadas por Comissão integrada por servidores da SME. A
Secretaria Municipal de Educação constituirá uma banca de avaliadores, composta por
professores com reconhecida reputação acadêmica e profissional.
4.3 – As Escolas que tiverem aluno(s) vencedor(es) serão devidamente comunicadas até o
dia 30 de outubro de 2017.
4.4 – As redações vencedoras serão premiadas no dia 11 de novembro de 2017, em local e
horário a serem divulgados.
5 – DA PREMIAÇÃO
5.1 – Serão selecionadas 06 (seis) redações, sendo 03 (três) de cada categoria ( alunos do 3º
ao 5º ano e do 6º ao 9º ano), distribuídas por ordem de mérito, do primeiro ao terceiro
lugar.
1º lugar: Um Celular Android
2º lugar: Um Tablet
3º lugar: Mini Caixa de Som
5.2 – Na categoria dos alunos de 1º e 2º ano , serão selecionadas os 03 (três) melhores
desenhos, distribuídos por ordem de mérito, do primeiro ao terceiro lugar.
1º lugar: Uma Bicicleta Infantil
2º lugar: Um Jogo Educativo
3º lugar: Um Brinquedo
6 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 – As escolas, ao inscreverem-se, aceitam as disposições contidas neste Regulamento, e
darão ciência dele aos alunos que selecionarem e às suas famílias.
6.2 – A decisão da comissão julgadora do 1º Concurso de Redação da SME, será soberana,
não se admitindo contra ela nenhum recurso.

6.3 – Eventuais dúvidas decorrentes deste regulamento serão esclarecidas ou resolvidas pela
Secretaria Municipal de Educação- SME.
6.4 – Não serão aceitas redações digitadas nem digitalizadas.
6.5 – O texto que fugir ao tema ou que não atender ao gênero indicado será desclassificado.
Não deixe de dar um título ao texto.
6.6 – Os textos apresentados são motivadores, logo não copie trechos em sua redação.
6.7 – Não serão devolvidos textos, documentos ou qualquer material entregue ou enviado à
SME, referente ao 1º Concurso de Redação/2017.
6.8 – Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da SME de São João da Ponte.
7 – DA DIVULGAÇÃO E DOS DIREITOS AUTORAIS
7.1 – Os textos vencedores e a cerimônia de premiação serão amplamente divulgados na
escola de cada participante, assim como no site da Prefeitura Municipal e outros meios de
comunicação disponíveis.
7.2 – Os ganhadores das 03 (três) categorias ( ou seus responsáveis legais) deverão assinar
autorização para a divulgação nos meios mencionados. Assim como, também, autorizam o
uso da imagem dos alunos finalistas e das pessoas envolvidas no Concurso e nos eventos
ocorridos por conta deste.
7.3 – As publicações e edições derivadas desses conteúdos não terão fins comerciais ou
intuito de lucro e vão conservar o nome do autor e a origem da obra.
8 - AGRADECIMENTO ESPECIAL
A Secretaria Municipal de Educação – SME , como organizadora do 1º Concurso de
Redação, agradece de forma especial à Prefeitura Municipal de São João da Ponte, às Escolas
Municipais e a todas as pessoas envolvidas neste processo, pelo esforço, apoio , incentivo e
participação.
1º CONCURSO DE REDAÇÃO – 2017 – SME - SÃO JOÃO DA PONTE – MG
TEXTO DE APOIO PARA ALUNOS DO 6º AO 9º ANO
Leia o texto com compreensão.
Racismo no Brasil?
Autor: Ilidio Teixeira
Racismo é uma maneira de discriminar as pessoas baseada em motivos raciais, cor da pele
ou outras características físicas, de tal forma que umas se consideram superiores a outras.
Portanto, o racismo tem como finalidade intencional a diminuição ou a anulação dos direitos
humanos das pessoas discriminadas.

Racismo no Brasil é, no mínimo, uma atitude de ignorância às próprias origens. Qual é o
antepassado do “verdadeiro brasileiro”? Indígena (os primeiros povos a habitar a terra do
‘Pau Brasil’)? Os negros (que foram trazidos para trabalhar como escravos e, ainda, serviram
de mercadoria para seus senhores)? Os portugueses (que detém o status de descobridores
desta terra)? Porém, pode ser a miscigenação de todas as raças, como vemos hoje? Afinal de
contas, aqui se instalaram povos de todos os lugares do mundo. Portugueses, espanhóis,
alemães, franceses, japoneses, árabes e, ultimamente, peruanos, bolivianos, paraguaios,
uruguaios e até argentinos vivem neste país que é hospitaleiro para com os estrangeiros e,
por vezes, hostil com sua própria população.
Quantas pessoas mestiças nascidas no Brasil você conhece ou, pelo menos, já viu? Quantas
vezes você ouviu alguém dizer que...”meu avô era africano, minha avó espanhola”, ou
então...”meu pai é japonês e minha mãe é árabe”? Quando representantes ‘tupiniquins’
participam de eventos esportivos ou sociais, o que vemos são pessoas de diferentes raças,
mas apenas um sangue e somente uma paixão: o Brasil.
O que existe por aqui é muito racismo camuflado (escondido) e que todo mundo faz questão
de não enxergar. Os alvos, mesmo que inconscientemente, sempre são os mesmos. Negros,
mestiços, nordestinos, pessoas fora do padrão da moda, ou seja, obesos, altos demais,
baixos ou anões e, principalmente, os mais pobres sofrem com a discriminação. Muitos não
conseguem emprego, estudo, dignidade e respeito. Estes não têm vez na sociedade
brasileira!Para exemplificar isso, basta visitar as faculdades, os pontos de encontro (como
bares, danceterias, teatros e cinemas) ou, até mesmo, se tiver mais coragem, verificar o
revés da história, ou seja, favelas e presídios. Claramente, nesses lugares, este racismo
hipócrita e camuflado vem à tona e causa espanto em muitas pessoas que não ‘querem’
encarar a verdade dos fatos.
Segundo a Constituição Brasileira, qualquer pessoa que se sentir humilhada, desprezada,
discriminada, etc...por sua cor de pele, religião, opção sexual...pode recorrer a um processo
judicial contra quem cometeu tal atrocidade. Mas, neste país, a verdade é que ninguém
encara isto seriamente.
Precisamos mudar essa difícil realidade! O brasileiro tem de valorizar suas origens, para que
um dia este país tenha condições de lutar com igualdade pelos seus direitos e por todos nós.

Agora responda as questões a seguir.
1ª - O que é racismo?
2ª - Quais os povos que formaram o nosso país?
3ª

-
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discriminação?

4ª - Segundo a Constituição Brasileira, o que uma pessoa que sofre discriminação pode
fazer?
5ª - Assista ao vídeo da música Racismo é Burrice, de Gabriel, O Pensador. E depois
responda:
a) Você concorda com a afirmação do autor da música em dizer que o racismo é ignorância?

Fontes:
http://www.infoescola.com/sociologia/racismo/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=27063
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=20447
http://www.youtube.com/watch?v=MDaB8muAANc

1º CONCURSO DE REDAÇÃO – 2017 – SME - SÃO JOÃO DA PONTE – MG
TEXTO DE APOIO PARA ALUNOS DO 3º AO 5º ANO

