REGULAMENTO – CONCURSO DE REDAÇÃO “A TECNOLOGIA DIGITAL NA
MINHA VIDA”

Apresentação
Com o objetivo de colaborar para a melhoria do processo da leitura e da escrita nas escolas
públicas municipais, mesmo em período de férias, a SME, em parceria com a Plataforma
inteligente, promove o concurso de redação com o tema “A tecnologia digital na minha
vida”, nos termos do seguinte regulamento.

1. Público-alvo
Este concurso de redação se destina aos estudantes dos anos finais do Ensino
Fundamental (6º ao 8º ano) regularmente matriculados na rede municipal de ensino de
Caucaia no ano de 2021.
2. Categorias
Para participar do concurso, os estudantes deverão produzir uma redação autoral e
original de acordo com as seguintes categorias:

Categoria

Anos escolares

Gênero Poema

6º e 7º anos do Ensino Fundamental

Gênero Relato Pessoal

8º ano do Ensino Fundamental

3. Condições para participação
a.
Somente poderão participar do Concurso de Redação os estudantes das escolas
da Rede Municipal de Ensino de Caucaia, devidamente matriculados no ano letivo de
2021, cursando e frequentando o 6º, 7º e 8º ano do Ensino Fundamental.
b.
Os estudantes com matrícula realizada em 2021 estão inscritos no concurso
automaticamente.
c.
Para participar do concurso, os estudantes deverão postar o seu texto na
Plataforma Inteligente até o dia 28 de janeiro de 2022.

4. Etapas
1ª Etapa - Escrita e submissão do texto
a.
Os gestores e professores deverão incentivar os estudantes a produzirem os
seus textos;
b.
Os estudantes deverão (i) realizar a escrita a próprio punho do texto em uma
folha de papel indicando no cabeçalho a identificação (nome da escola, ano, turma e
turno matriculado em 2021, o próprio nome); (ii) fotografar o texto produzido; (iii)
enviar a foto legível do texto escrito no espaço destinado para esse fim na plataforma
Inteligente até o dia 28 de janeiro de 2022;
c.
A escola deverá escolher uma redação representante de cada categoria
conforme os critérios elencados no ponto 5 deste regulamento;
d.
Os textos escolhidos deverão ser enviados, pelo Coordenador Pedagógico da
escola, para o e-mail concursoplataformainteligente@gmail.com informando o nome
da escola, o nome do estudante, o ano, a turma e o turno do estudante referente à
matrícula em 2021 entre os dias 13 e 14 de fevereiro de 2022.
e.
A escola deverá enviar um único email contendo todas as redações.
2ª etapa - Seleção da redação pela Comissão Julgadora Municipal
a.
A Comissão Julgadora Municipal será composta por representantes técnicos da
Secretaria Municipal de Educação e convidados externos, desde que não sejam
professores de estudantes que estejam participando do concurso.
b.
A Comissão Julgadora Municipal analisará as redações encaminhadas pelas
escolas municipais selecionando as 5 (cinco) redações vencedoras de cada categoria, 3
(três) para cada ano e 2(duas) redações destaque.
c.
A Comissão Julgadora Municipal avaliará os trabalhos entre os dias 16.02 a
21.02.
5. Critérios de Avaliação dos textos
As redações inscritas neste concurso serão avaliadas segundo os seguintes critérios:
a) Adequação ao tema e ao gênero textual, entendida com a conformidade obrigatória
entre o gênero textual e o tema proposto neste regulamento;
b) Qualidade da redação. Serão observadas a correção gramatical, a objetividade, a
criatividade e ortografia, a concordância, a organização e a conclusão da ideia, em letra
legível e sem rasuras.
c) Originalidade e ineditismo. O texto não poderá ter sido publicado em quaisquer
mídias ou participando de concursos anteriores;

d) A redação deverá ser manuscrita em Língua Portuguesa, pelos estudantes que
estarão concorrendo ao prêmio, contendo para texto em prosa entre 15 (quinze) e 20
(vinte) linhas, com lápis, caneta esferográfica azul ou preta.
e) A redação deverá conter um título, retratando a mensagem principal apresentada no
tema “A tecnologia digital na minha vida”.
f) Não serão aceitas redações impressas, com rasuras ou ilegíveis.
b) A redação será desconsiderada caso não tenha coerência com o tema, for ilegível,
não for autoral ou apresentar conteúdo que fira os direitos humanos.
6. Resultado final
O resultado final será divulgado no site da Prefeitura Municipal de Caucaia,
http://www.caucaia.ce.gov.br/, no site da Secretaria Municipal de Educação,
https://www.smecaucaia.com.br/ e na Plataforma Inteligente através dos grupos
de
Whatsapp
dos
coordenadores
e
nas
redes
sociais
(www.instagram.com/gestao_educacao/)
7. Premiação
a.
Serão premiados os 5 melhores colocados, sendo 1 de cada série e haverá 2
premiações para redações destaque.
b.
A divulgação dos ganhadores ocorrerá no dia 23/02/22
c.
O Evento de entrega dos prêmios será realizado no dia 24/02/22
8. Disposições finais
A decisão da Comissão Julgadora será soberana, não se admitindo contra ela
nenhum recurso. Eventuais dúvidas decorrentes deste regulamento serão
esclarecidas ou resolvidas pela comissão julgadora do concurso. Não serão
devolvidos textos, documentos ou quaisquer materiais entregues ou enviados aos
cuidados da Comissão Julgadora Municipal.
Anexo I
CRONOGRAMA
AÇÕES
REGULAMENTO – CONCURSO DE
REDAÇÃO “A TECNOLOGIA DIGITAL
NA MINHA VIDA”
Inserção de redações na plataforma

DATAS
14.01

14.01 a 28.01

Etapa de escolha dos textos produzidos
pela Comissão julgadora escolar
Envio dos textos selecionados para o e-

01.02 a 14.02
14.02

mail glima@gestaoeducacao.com.br

Etapa de escolha dos textos produzidos
pela Comissão julgadora municipal
Divulgação do resultado final
Premiação

16.02 a 22.02
23.02
24.02

Anexo II
CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO
Critérios
a) Adequação ao tema e ao gênero
textual, entendida com a conformidade
obrigatória entre o gênero textual e o
tema proposto neste regulamento.

Pontuação
Até 4 pontos

b) Qualidade da redação. Serão observadas
a correção gramatical, a objetividade, a
criatividade e ortografia, a concordância, a
organização e a conclusão da ideia, em letra
legível e sem rasuras.
c) Originalidade e ineditismo. O texto não
poderá ter sido publicado em quaisquer
mídias ou participando de concursos
anteriores.

Até 4 pontos

Até 2 pontos

