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Senhores (as) Professores(as)-Coordenadores(as) EFAI (5º ano), EFAF, EM 

e PEIs, professores de Língua Portuguesa e professores (as) da Sala de 

Leitura 

 

As inscrições para a 6ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa vão 
até dia 30 de abril. O tema das produções é “O lugar onde vivo” e a escritora 

mineira Conceição Evaristo é homenageada.  

 

Para ter mais informações sobre a Olimpíada e fazer a inscrição, acesse 
o link https://www.escrevendoofuturo.org.br/concurso 

Anexos estão o Regulamento e o Cronograma. 

Na Olimpíada, não são somente os alunos que podem participar. Os 
professores são convidados a assumirem um duplo papel: mediador da 

aprendizagem dos alunos – ao ensinar a escrita de um gênero – e autor de 
um texto no qual conta a sua experiência. Trata-se do Relato de prática. 

Para produzi-lo, os professores deverão registrar em um diário suas 

experiências com a realização das oficinas como dificuldades encontradas, 
aprendizagens, descobertas, seus acertos e suas reflexões em um “Relato de 

Prática”, com fotos e textos de alunos que evidenciem a realização das 
oficinas com todos os estudantes da turma.  

Os professores de alunos semifinalistas poderão – não há 
obrigatoriedade - inscrever seus Relatos de Prática para seleção e 

https://www.escrevendoofuturo.org.br/concurso


premiação dos melhores relatos. A seleção do texto do aluno semifinalista 

não será afetada caso o professor não entregue o Relato de Prática. 

O documento deverá ter, no máximo, 7.000 caracteres com espaços e 
ser postado no site em até 24 (vinte e quatro) horas antes do início do 

Encontro Regional (etapa 4 da Olimpíada). Para saber mais sobre os Relatos 
de Prática, acesse o link 

https://www.escrevendoofuturo.org.br/formacao/especiais/relato-de-
pratica/timeline/index.html 

Dúvidas, entrar em contato com as PCNPs de Língua Portuguesa, Joyce 
(3437-3382) ou Rosane (3437-3687). 

 

Núcleo Pedagógico 

 

De acordo, 

 Henaís M. A. N. de Oliveira 

Dirigente Regional de Ensino 
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