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Senhores Diretores, Professores Coordenadores e Professores 
(EFAF- 9º ano) 

 
Divulgamos o VII Concurso de Redação do Núcleo de Educação 

em Câncer do Hospital do Amor para alunos do 9º ano.  

O tema deste ano é “Alimentação saudável e atividade física: de 
olho no futuro sem câncer colorretal”. Os alunos participantes deverão 

discorrer, em um texto entre 15 e 20 linhas com caráter dissertativo-
argumentativo, na folha oficial do concurso (anexo), sobre os principais 

fatores causais ao câncer de colorretal, quais os indivíduos suscetíveis 
e hábitos de maior risco. Importante destacar a prevenção e o 

diagnóstico precoce.  
 

Serão premiados 05 (cinco) participantes, que terão seus textos 
publicados no site do Hospital do Amor e serão convidados a participar 

de um estágio de 03 (três) dias no Hospital de Câncer de Barretos. 
Além disso, o primeiro colocado receberá um notebook com o professor 

orientador e os demais finalistas receberão um tablet. 
 

O período de produção das redações será do dia 02 de abril a 24 

de maio de 2019. As escolas deverão eleger uma comissão julgadora 
a fim de selecionar até 04 (quatro) redações e enviar para a Diretoria 

de Ensino através do e-mail concursos.de.piracicaba@gmail.com até 
dia 07 de junho de 2019 e preencher a planilha neste link: 

https://forms.gle/KqKU9sgS9hZfkP5Y9  
 

O número de redações a serem enviadas para a Diretoria de 
Ensino deverá seguir o Anexo II do regulamento, sendo ele: 
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No site: https://hcancerbarretos.com.br/concurso-de-redacao-

nec/2255-concurso-de-redacao-2019 há subsídios para os 

professores. 
É imprescindível a leitura completa do regulamento do concurso 

(anexo). 
 

  
 

 
 

  

Atenciosamente, 

Joyce Camila Ariozo Fava – PCNP Língua Portuguesa 

Rosane de Paiva Felício – PCNP de Língua Portuguesa 

 

 

  De acordo 

 

 

Fábio Augusto Negreiros 

Dirigente Regional de Ensino 
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