
                                                                                                                                                   
                                                                                                       

                                                                                                                                                  
 

 
 

REGULAMENTO 
V Concurso Pentágono de Redação 

 
 

“Ai, palavras, ai palavras, 

que estranha potência, a vossa! 

Ai, palavras, ai palavras, 

sois o vento, ides no vento, 

e, em tão rápida existência, 

tudo se forma e transforma! 

Sois de vento, ides no vento, 

e quedais, com sorte nova! 

Ai, palavras, ai palavras, 

que estranha potência, a vossa! 

Todo o sentido da vida 

principia à vossa porta; 

o mel do amor cristaliza 

seu perfume em vossa rosa; 

sois o sonho e sois audácia, 

calúnia, fúria, derrota… 

A liberdade das almas, 

ai! com letras se elabora… 

E dos venenos humanos 

sois a mais fina retorta: 

frágil como o vidro 

e mais que o são poderosa! 

Reis, impérios, povos, tempos, 

pelo vosso impulso rodam…”  

 
Cecília Meireles 

 
 

 
Mais um Concurso de Redação se aproxima, mais uma oportunidade para que seja possível 

desabrochar, crescer, amadurecer, sentir. Para que seja possível escrever, não porque o professor de 

redação pediu; mas porque escrever é bom. Não é fácil: porém, a sensação de ver o produto de nosso 

esforço pronto, finalizado, inteiro, permite a sensação de realização, tão cara ao ser humano. Prepare-se: 

conheça as regras e inscreva-se! 

 

Categorias do Concurso: 

1a. categoria: alunos de 8º ano do EFII: poderão redigir sobre o tema proposto uma crônica narrativa ou 

uma crônica argumentativa. 

2a. categoria: alunos de 9º ano do EFII: poderão redigir sobre o tema proposto um texto ficcional – crônica 

narrativa ou conto -  ou um texto argumentativo – crônica argumentativa ou artigo de opinião. 



                                                                                                                                                   
3a. categoria: alunos de 1a. série do EM: poderão redigir sobre o tema proposto um texto ficcional – crônica 

narrativa ou conto -  ou um texto argumentativo – crônica argumentativa ou artigo de opinião. 

4a. categoria: alunos de 2a. série do EM: poderão redigir sobre o tema proposto um texto ficcional – crônica 

narrativa ou conto -  ou um texto argumentativo – crônica argumentativa, artigo de opinião ou dissertação. 

5a. categoria: alunos de 3a. série do EM: poderão redigir sobre o tema proposto um texto ficcional – crônica 

narrativa ou conto -  ou um texto argumentativo – crônica argumentativa, artigo de opinião ou dissertação. 

 

Premiação: 

Serão premiados os 3 primeiros colocados de cada categoria: 

 1os. lugares: vales-presente da Livraria Cultura no valor de R$ 200,00. 

 2os. lugares: vales-presente da Livraria Cultura no valor de R$ 150,00. 

 3os. ligares: vales-presente da Livraria Cultura no valor de R$ 100,00. 

 

Regras: 

1. O concurso ocorrerá entre os meses de Agosto e Setembro. Os alunos deverão postar seus textos em 

plataforma no Moodle entre os dias 08/08 e 02/09. 

2. O tema não será discutido em sala de aula: o aluno deverá entrar no Moodle para conhecê-lo e 

escrever sobre ele; desse modo, haverá justiça na correção. 

3. Os alunos poderão pedir ajuda aos monitores, que serão orientados a fazer apenas correções 

gramaticais, de modo a não interferir na compreensão do tema e na estrutura do texto. 

4. Todos os alunos das séries acima citadas estão convidados a participar do concurso. 

5. Na plataforma, constará: aba com as instruções de como o texto deve ser postado na plataforma; aba 

com o tema sobre o qual escreverão. 

6. Após o fechamento do prazo de envio, solicitaremos à equipe de TE (Tecnologia Educacional) a 

entrega dos textos, sem que nós, professores, saibamos quem são os autores. A relação dos textos 

com a autoria ficará sob tutela da equipe de TE. Com isso, pretendemos uma análise distanciada dos 

textos. 

7. Os textos serão corrigidos por uma banca, formada pelos professores. A divulgação dos resultados 

ocorrerá em 20/09/2016. 

8. Avaliados os textos, faremos um momento de premiação, que será no café da manhã de cada unidade. 

 

Direção Geral do Colégio Pentágono 


