
OBJETIVO
1º - O concurso de Redação, promovido pelo Colégio Evangélico Augusto Pestana, objetiva incentivar 
à produção textual em outro contexto real de interlocução e fomentar a criatividade e/ou a reflexão 
temática. 

PARTICIPANTES
2º - Poderão participar somente estudantes do CEAP dos seguintes anos e séries: 5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos 
do Ensino Fundamental; 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio.

TEMA
3º - O estudante deverá produzir o texto a partir da seguinte proposta temática:
MINHA CIDADE NÃO TEM PALMEIRAS, NEM CANTAM OS SABIÁS, MAS O POVO QUE AQUI VIVE TEM 
MUITO PARA CONTAR.

GÊNEROS TEXTUAIS
4º - As redações deverão ser produzidas nos gêneros textuais e respectivas categorias abaixo indicadas. 
Além disso, manter como fio condutor a temática identificada no item 3º e apresentar o limite de 30 
linhas e no mínimo 25 (II e III).

 I) POESIA - 5º, 6º e 7º anos do Ensino Fundamental  
 A partir do tema proposto, o aluno deverá produzir uma poesia, respeitando as características 
 específicas do gênero solicitado, bem como, revelar criatividade e grau de poetização. 

 II) CRÔNICA ARGUMENTATIVA - 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e 1ª série do Ensino Médio 
 A partir do tema proposto, o aluno deverá produzir uma crônica-argumentativa, respeitando as
 características específicas do gênero, progressão temática consistente, abordagem criativa e 
 adequação linguística. O foco narrativo deverá ser em 1ª pessoa.  

 III) ARTIGO DE OPINIÃO - 2ª e 3ª séries do Ensino Médio
 A partir do tema proposto, o aluno deverá produzir um artigo de opinião, respeitando as 
 características específicas do gênero e apresentando a tese com clareza, com argumentos que a  
 sustente. Além disso, deverá revelar progressão temática consistente, abordagem criativa e 
 domínio da norma culta escrita. 

PRAZO/FORMATAÇÃO
5º - O estudante deverá entregar o texto em folha de redação padronizada escrito à caneta e com letra 
legível.

6º - Prazo de Entrega: a redação deverá ser entregue até o dia 26/05/2017 à professora de Língua Portu-
guesa da série; não deverá constar nome do aluno, apenas a série e o número da chamada.

PREMIAÇÃO/DIVULGAÇÃO
7º - Serão premiados os 3 melhores textos de cada categoria e os 10 melhores de cada categoria serão 
publicados em caderno de textos.

8º - A divulgação dos resultados, bem como a premiação, ocorrerá durante o CEAP Literário, no período 
de 27 a 30/06.

REGULAMENTO


