II CONCURSO INTERNO DE REDAÇÃO
ENSINO FUNDAMENTAL I
Escrever é sacudir o sentido do mundo! (Roland Barthes)

O Concurso Interno de Redação do Instituto Francisco de Assis é um projeto destinado a
todos os alunos de 1° ao 5° ano do ensino Fundamental I que visa valorizar e estimular a
criatividade, o raciocínio, a leitura e o desenvolvimento da linguagem escrita em Língua
Portuguesa.
O trabalho com a produção de textos tem como finalidade formar escritores competentes,
capazes de produzir textos coerentes, coesos e eficazes.

REGULAMENTO

CATEGORIA: Ensino Fundamental 1
TEMA: Minha escola, minha história
Gêneros: Serão aceitos diferentes gêneros textuais.

DISPOSIÇÕES GERAIS:
- O(a) candidato(a) poderá se preparar e refletir sobre o tema, porém, não poderá consultar
nenhuma anotação durante a elaboração da redação.
- A redação deve ser inédita.
- Caso o aluno não siga alguma das instruções dispostas abaixo, a redação será desclassificada.
-Cada criança poderá participar com apenas uma redação.
- A Redação deverá retratar a ideia central e ter pertinência com o tema.
- A redação deverá ser individual.
- Caberá à comissão organizadora e ao júri oficial definir as redações não apropriadas.
- A organização deste concurso não divulgará notas, nem estabelecerá ranking ou classificação
entre as outras redações participantes.
- O Concurso tem caráter competitivo e didático;

ETAPAS
1) Inscrições
Todos os alunos estão automaticamente inscritos para o concurso. O (a) candidato(a) preencherá
uma ficha de inscrição para conhecer o regulamento e declarar sua plena concordância com os
termos especificados no Edital do Concurso, disponível no site da Escola.
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2) Produção das redações
Os temas das redações serão abordados em sala, cabendo ao aluno aprofundar com leituras e
pesquisas extras. Os professores poderão fazer produções de textos de preparação e revisões
de redações em sala e para dar suporte nas produções.

2.1) Produção definitiva: 10 de julho
Todas as turmas realizarão a produção definitiva da redação com a presença da professora
regente. O candidato terá 3 horas para produzir sua redação. O(a) candidato(a) deverá portar o
material necessário para escrever sua redação: lápis, borracha, apontador, caneta azul ou preta.
Não será permitido o empréstimo de materiais durante a elaboração da redação.
3) Julgamento
As redações serão analisadas de acordo com o critérios de avaliação, em uma primeira fase,
pelas professoras regentes. As redações semifinalistas selecionadas serão encaminhadas a uma
comissão formada pelos professores pertencentes à comunidade IFA. Essa comissão será
responsável por definir o 1º lugar de cada turma, sendo 14 vencedores. Em caso de empate, os
textos serão encaminhados a um jurado não pertencente à comissão julgadora. Ele(a) será
responsável por determinar o resultado.

4) Resultados
Os resultados serão divulgados em cerimônia a ser realizada no auditório. As produções serão
premiadas por turma. Serão divulgados somente os vencedores, ou seja, as redações que
conquistarem o primeiro lugar.
5) Critérios para análise das redações
Desenho e frase - 1° ano – Ensino Fundamental I
Critérios

Pesos

Coerência com o tema

Caráter classificatório

Vivacidade/Traçado/Colorido

0 a 30 pontos

Originalidade/Criatividade

0 a 30 pontos

Impacto Visual

0 a 30 pontos

Apresentação: Título do desenho, frase, organização, higiene.

0 a 10 pontos

TOTAL:

100 pontos
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Redação 2° ao 5° ano Ensino Fundamental 1

Pesos

Coerência com o tema

0 a 20 pontos

Originalidade/Criatividade

0 a 20 pontos

Clareza e coesão no desenvolvimento das ideias.

0 a 20 pontos

Ortografia, pontuação e gramatica do texto

0 a 20 pontos

Higiene e organização do trabalho

0 a 20 pontos

TOTAL:

100 pontos

6) Cronograma
Data

Atividade

25/06 a 09/07

Leituras, debates e rascunhos.

10/07

Produção de definitiva da redação

07/08

Publicação do nome dos ganhadores nos sites.

14/08

Premiação no auditório em horário de aula.

7) Premiação
Os 1° lugares de cada turma serão premiados com medalha de honra ao mérito e certificado.
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Parabéns! Você está participando do II Concurso Interno De Redação do IFA.
Tema: Minha escola, minha história.
1° ano: Desenho e frase.
2° ao 5°: Gênero textual livre

Conheça as regras do concurso
Você deverá escrever uma redação, de qualquer gênero textual,
As redações deste concurso serão avaliadas segundo os seguintes critérios:


Adequação ao tema;



Para o desenho e frase serão observados o traçado, a vivacidade, o colorido, a originalidade e
criatividade, o impacto visual, título do desenho, frase, organização e higiene.



Originalidade e ineditismo. A redação não poderá ter sido publicada em quaisquer mídias ou
participado em concursos anteriores;



A criança participante deverá ser livre ao redigir suas ideias quanto ao tema proposto, não sendo
permitida a intervenção de outrem na produção da redação;



Identificar o nome completo série, idade, nome da professora.



A redação será desconsiderada caso não tenha letra legível;



Todas as turmas realizarão a produção definitiva da redação com a presença da professora
regente. O candidato terá até 2 horas para produzir sua redação.



O(a) candidato(a) deverá portar o material necessário para escrever sua redação: lápis, borracha,
apontador, lápis de cor e canetinha hidrocor. Não será permitido o empréstimo de materiais durante
a elaboração da redação.



Os 1°s lugares de cada turma serão premiados com medalha de honra ao mérito .

OBS. Outras informações importantes no site: www.ifa-ba.com.br

II CONCURSO INTERNO DE REDAÇÃO
ENSINO FUNDAMENTAL I

Dicas para produzir um bom texto
1- Leia a proposta com atenção e organize suas ideias, pense primeiro o
que você quer escrever.
2- Use letra legível.
3- Dê um título e coloque-o no meio da linha.
4- O texto deve ser bem distribuído na folha.
5- Mantenha sempre o mesmo espaço nos inícios do parágrafos.
6- As margens devem ser regulares: as palavras devem ir até o fim da
linha, a não ser que seja um poema.
7- Faça uso da pontuação.
8- Exponha as ideias com clareza.
9- Consulte o dicionário quando tiver dúvidas.
10-

Apresente um texto caprichado e limpo.

11-

Cuidado com a repetição de palavras, substitua-as por outras com o

mesmo significado.
12-

Atenção! Frases longas podem deixar o texto confuso!

13-

Lembre-se: o seu texto deve ter inicio, meio e fim.

14-

Releia o texto com atenção, quando terminar de escrevê-lo,

corrigindo o que for necessário.

