
 
CONCURSO DE REDAÇÃO 

SELO 90 ANOS DE LIVRAMENTO 

Tema: 
“Escreva uma carta a alguém traçando um perfil do município de Livramento de Nossa 
Senhora, numa espécie de linha do tempo (passado, presente e expectativas para o futuro), 
enfatizando os 90 anos de emancipação política e argumentando sobre a importância deste 
município receber o selo comemorativo neste nonagésimo aniversário.” 
 
I. Participação: 
a) Poderão participar Estudantes até 15 anos de idade, alunos das redes pública e privada de 
ensino do município de Livramento de Nossa Senhora - BA, por intermédio de sua escola; 
b) Para participar o estudante deverá passar por uma seleção em sua escola, onde será 
escolhida a carta que irá representá-la. Só serão aceitas as redações inscritas pelas escolas; 
c) Cada escola realizará os trabalhos de oficinas de produção de texto, classificando seus 
alunos de acordo com as categorias abaixo: 
categoria 1 – do 3º ao 5º ano do ensino fundamental 
categoria 2 – do 6º ao 9º ano do ensino fundamental 
categoria 3 – do 1º ao 3º ano do ensino médio 
d) Cada escola poderá inscrever apenas uma redação em cada categoria, escolhida por meio 
de seleção interna; 
e) A redação deverá ser feita em forma de carta dirigida a alguém, na língua portuguesa; 
f) Deverá ser redigida de próprio punho, com caneta esferográfica preta ou azul em 
formulário próprio, anexo à ficha de inscrição, com letra legível e não pode conter borrões, 
emendas ou rasuras; 
g) Deverá ser inédita, recente e estritamente relacionada ao tema; 
h) Mínimo de 30 linhas e máximo de 40 linhas. 

Serão eliminadas as redações que não estiverem de acordo com os critérios 
estabelecidos neste item. 

II. Inscrição: 

A inscrição é gratuita, de acordo com o que estabelece este Regulamento do Concurso, e 
será realizada na sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;  

a) Os trabalhos deverão ser entregues no ato da inscrição, mediante recibo de protocolo, 
no período de 06 a 17 de junho de 2011, de segunda a sexta-feira, no horário das 8 às 
12horas.   

b) As inscrições serão realizadas mediante preenchimento de ficha de inscrição anexa, com 
letra de forma legível, sem rasuras ou emendas; 

c) Na ficha de inscrição deverá constar o nome completo e RG do aluno concorrente, sua 
idade, série que está cursando, categoria a que pertence (vide item I, alínea c), sua 
assinatura, o nome da escola, e assinatura do(a) diretor(a). 

c.1) a redação deverá ser entregue em envelope lacrado em separado e não 
poderá haver nenhuma identificação do candidato, sua escola ou direção; 
c.2) Serão eliminadas as redações que não estiverem de acordo com os 
critérios estabelecidos neste item. 

d) Para identificação, o participante receberá um número de protocolo de inscrição.  

e) Não haverá tolerância para a entrega dos trabalhos fora do prazo estipulado.  



 
f) O participante deverá entregar juntamente com a redação original mais seis cópias (xérox) em um 

envelope de papel lacrado e sem nenhuma identificação, destinado ao "CONCURSO DE REDAÇÃO 

– SELO 90 ANOS DE LIVRAMENTO"; 

g) O participante não poderá, sob pena de desclassificação do concurso, por qualquer tipo de 

identificação em nenhuma parte do trabalho. A Comissão Organizadora do concurso utilizará o 

número de protocolo da inscrição, que será a identificação do participante.  

h) As inscrições homologadas serão publicadas no Diário Oficial do Município até o dia 30 de junho 

de 2011.  

III. Seleção: 
a) As redações serão selecionadas por uma comissão julgadora, formada por 

professores e agentes culturais, de acordo com os seguintes critérios: coerência com 
o tema proposto; originalidade; criatividade; idéias expressas; vocabulário; 
compatibilidade entre a idade, grau de maturidade e série cursada pelo aluno. 

b) Serão selecionados os três primeiros colocados em cada categoria. 
IV. Premiação: 
Serão premiados os 3 primeiros colocados de cada categoria da seguinte forma: 

a) 1º colocado: 01 (uma) Câmera fotográfica digital, um certificado e um troféu de 1º 
colocado;  

b) 2º  colocado: 01 (um) aparelho mp4 e um certificado de 2º colocado; 
c) 3º colocado: 01 (um) kit escolar e um certificado de 3º colocado; 
d) todas as escolas assim como os estudantes classificados receberão certificado de 

participação. 
V. Resultados: 

a) O resultado do concurso com nome das escolas e alunos cujos trabalhos foram 
selecionados será divulgado no site www.Livramento.ba.gov.br e na mídia local até o 
dia 15 de julho de 2011.  

 
VI.  Entrega dos Prêmios: 
Os prêmios serão entregues em cerimônia especial no dia 22 de agosto de 2011, com a 
presença do Sr. Prefeito, representantes dos Correios e Telégrafos e autoridades. 
 
VII. Cronograma: 

Período Atividade 

03 de maio/ 2011 Lançamento do Concurso de Redação 

Maio /Junho/2011 Oficinas de Produção de texto nas escolas 

06 a 17/ junho/ 2011 Entrega das redações pelas escolas na SEC 

15 de julho /2011 Divulgação do resultado o concurso 

22 de agosto/2011 Cerimônia de entrega dos prêmios 

 
VIII. Disposições Finais 

a) Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora do concurso. 
b) a decisão da Comissão Julgadora será soberana, não se admitindo contra ela nenhum 

recurso. 
c) eventuais dúvidas decorrentes deste regulamento serão esclarecidas ou resolvidas 

pela comissão organizadora do concurso. 

http://www.livramento.ba.gov.br/

