
 

 

Rede: 145/19 

Data: 09/04/2019  

 

Assunto:  VII CONCURSO DE REDAÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO EM 
CÂNCER 

 

Senhores Diretores 

 

O VII Concurso de Redação será promovido, pelo NEC - Núcleo de Educação em 

Câncer do Hospital de Amor de Barretos e será realizado para todas as escolas 

públicas estaduais do Estado de São Paulo. O período de produção das redações 

será do dia 02 de Abril de 2019 até o dia 24 de Maio de 2019 e consistirá na 

premiação dos 05 (cinco) participantes que obtiverem os melhores textos na 

elaboração da redação de acordo com parecer da Comissão Julgadora, com no 

mínimo de 15 (quinze) e no máximo 20 (vinte) linhas, sobre o tema proposto: 

“Alimentação saudável e atividade física: de olho no futuro sem câncer 

colorretal”  

Os alunos participantes deverão discorrer sobre os principais fatores causais ao 

câncer de colorretal, quais os indivíduos suscetíveis e hábitos de maior risco. 

Importante destacar a possibilidade de prevenção e o diagnóstico precoce. 

O VII Concurso de Redação acontece em 5 (cinco) fases, sendo: 

• Fase I – Período de produção das Redações nas escolas de 02/04 até 24/05 de 

2019; • Fase II – Banca de Avaliação nas escolas de 27/05 até 07/06 de 2019 e envio 

das Redações para a Diretoria Regional de Ensino até 07/06 de 2019. 

• Fase III – Banca de Avaliação nas Diretorias Regionais de 10/06 até 28/06 de 2019 

e Envio das Redações para o NEC até 28/06 de 2019;  



• Fase IV – Banca de Avaliação no Hospital de Amor de 01/07 até 26/07 de 2019; 

• Fase V – Cerimônia de Premiação  07/08 a 09/08 de 2019. 

Para mais informações segue o link abaixo : 

http://www.hcancerbarretos.com.br/upload/doc/dee014b4d8fc9a1880f3c3fc40ab948e.

pdf 

Para quaisquer outras dúvidas, encontramo-nos à disposição. 

Equipe de Língua Portuguesa    

PCNP Marisa (22099847), PCNP Agnus ( 2209 9867) 

 

 

Atenciosamente, 

  

Prof. Sandro Roberto da Silva. 

Dirigente Regional de Ensino  

Diretoria de Ensino – Região Norte 2 
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