
 
 

 

Regulamento: VI Concurso Pentágono de Redação 
 

1. INSCRIÇÕES 

 
1.1. As inscrições irã o de 13 a 28 de abril; 

 

1.2. Aqueles que desejarem concorrer deverã o se dirigir até o professor de Tecnologia 

Educacional de sua unidade. O profissional fará o cadastro dos estudantes em uma pasta do 

Google Drive correspondente à categoria adequada à série de cada aluno. Tal pasta conterá 

um documento que, no dia do Concurso, será compartilhado com o inscrito; 

 
1.3. No ato de inscriçã o, o aluno informará o atual ano/série que frequenta, pois as provas 

serã o divididas nas seguintes categorias: 

 
1a. categoria: alunos de 6º ano do E.F. II;  

2a. categoria: alunos de 7º ano do E.F. II; 

3a. categoria: alunos de 8º ano do E.F. II;  

4a. categoria: alunos de 9º ano do E.F. II; 

5a. categoria: alunos de 1a. série do E.M.; 

6a. categoria: alunos de 2a. série do E.M.; 

7a. categoria: alunos de 3a. série do E.M.  

 
1.4. O VI Concurso Pentágono de Redaçã o terá como participantes alunos das três unidades 

do Pentágono; 

 
2. DATA, HORÁRIO E TEMPO PARA A REDAÇÃO 

 
2.1. As provas serã o aplicadas, simultaneamente, nas três unidades, no dia 05.05.2017, 

pontualmente às 14 horas. Os candidatos deverã o chegar com, no mínimo, 30 minutos de 

antecedência, ou seja, até as 13h30, e assinar a lista de presença que lhes será dada;  

 

2.2. Os alunos poderã o trazer seus lap tops para digitarem suas redações. Os alunos que nã o 

tiverem o aparelho deverã o reservar, no ato da inscriçã o, um computador da escola com a 

professora de TE da unidade;   

2.3. As redações poderã o ser escritas em até quatro horas. O tempo mínimo de permanência 

será de noventa minutos. 



 
 

 

 
3. TEMA 

 
3.1. Os alunos tomarã o conhecimento do tema somente no dia do Concurso. No entanto, o 

eixo temático, isto é, o tema a partir do qual se fará um recorte, será de conhecimento prévio: 

Educação. 

 

3.2. Até a data do Concurso, os alunos poderã o pedir ajuda aos monitores e aos professores 

para a aquisiçã o de repertório e para o estudo dos gêneros correspondentes à categoria em 

que irã o concorrer. Entretanto, no dia do Concurso, nã o será permitido qualquer auxílio de 

profissionais; 

 

3.3. Aos alunos concorrentes, será permitida a consulta de materiais que desejarem levar 

acerca do eixo temático. Além disso, terã o permissã o de acesso à Internet, no qual poderã o 

fazer outras pesquisas que julgarem apropriadas; 

 

3.4. Cópias de textos de outrem sem a devida citaçã o serã o punidas com a desclassificaçã o do 

aluno; 

 

3.5. No dia do Concurso, cada aluno receberá uma folha com a proposta de redaçã o, em que 

haverá uma coletânea de textos, o recorte temático e o gênero que deverá produzir. 

 
4. GÊNEROS DISCURSIVOS 

 
4.1. Cada categoria produzirá um texto em um gênero do discurso que será definido apenas no 
dia do Concurso. No entanto, o gênero escolhido será, necessariamente, um dos listados 
abaixo: 

 
1a. categoria: alunos de 6º ano do E.F. II: poderã o redigir sobre o tema proposto uma carta 
pessoal ou um relato pessoal; 

 
2a. categoria: alunos de 7º ano do E.F. II: poderã o redigir sobre o tema proposto uma 
narrativa de herói ou uma notícia; 

 
3a. categoria: alunos de 8º ano do E.F. II: poderã o redigir sobre o tema proposto um conto de 
ficção científica ou uma crônica narrativa; 

 
4a. categoria: alunos de 9º ano do E.F. II: poderã o redigir sobre o tema proposto um texto 
ficcional – crônica narrativa – ou um texto argumentativo – crônica argumentativa ou artigo 
de opinião; 

 
5a. categoria: alunos de 1a. série do E.M.: poderã o redigir sobre o tema proposto um texto 
ficcional – crônica narrativa ou conto – ou um texto argumentativo – crônica argumentativa 
ou artigo de opinião; 
 
6a. categoria: alunos de 2a. série do E.M.: poderã o redigir sobre o tema proposto um texto 
ficcional – crônica narrativa ou conto – ou um texto argumentativo – crônica argumentativa, 
artigo de opinião ou dissertação; 

 



 
 

 

7a. categoria: alunos de 3a. série do E.M.: poderã o redigir sobre o tema proposto um texto 
ficcional – crônica narrativa ou conto – ou um texto argumentativo – crônica argumentativa, 
artigo de opinião ou dissertação. 
4.2. Os textos nã o poderã o ultrapassar o limite de 3000 palavras. 

 
5. PREMIAÇÃO 

5.1. Critérios para a premiação:  

5.1.1. Serã o premiados os três primeiros colocados de cada categoria; 

5.1.2. Os colocados serã o definidos de acordo com as notas que tirarem, que variarã o de 

zero a dez pontos; 

5.1.3. A correçã o será guiada por grades específicas de cada gênero discursivo; 

5.1.4. Cada redaçã o passará por duas correções diferentes. Em caso de empate, será 

solicitada a correçã o por um terceiro corretor; 

5.1.5. Nã o serã o aceitos pedidos de revisã o; 

5.1.6. Os corretores nã o terã o conhecimento da identidade dos alunos. 

 
5.2. Premiação por colocação e categoria: 

 
5.2.1. Da 1a à 6a categorias 

Colocação Premiação 

1º lugar  Um Novo Kindle, da Amazon. 

2º lugar  Vale-livros no valor de R$ 200,00.  

3º lugar  Vale-livros no valor de R$ 100,00.   

  
 5.2.2. 7a categoria 

Colocação Premiação 

1º lugar  Pagamento da viagem de estudo do meio: 

Rio Literário.  

2º lugar  Vale-livros no valor de R$ 200,00.  

3º lugar  Vale-livros no valor de R$ 100,00.   

 



 
 

 

Obs.: Todos os 21 alunos vencedores visitarão a redação do jornal O Estado de S. 
Paulo. 

6. RESULTADOS 

 
Os resultados serã o divulgados no dia 05 de junho, a partir das 10 horas, no site do 

colégio.  

 
7. ENTREGA DOS PRÊMIOS 

 
Os 1os colocados em cada categoria receberã o um certificado e o prêmio simbólico no 

evento organizado pelo Colégio Pentágono, conhecido como Café da Manhã. 

 
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Qualquer dúvida que nã o estiver esclarecida no regulamento acima deverá ser decidida 

pelos organizadores do evento, com o aval da Direçã o Geral.  

 


