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Senhores (as) Professores-Coordenadores (as) e Professores 

de Língua Portuguesa EM (Regular e PEIs) 

Informamos abertura de Concurso de Redação da Esalq em parceria 
com a Diretoria de Ensino e a Câmara de Vereadores de Piracicaba 

voltado aos alunos do Ensino Médio.  
O tema proposto para este ano é “BRASIL, ESPERANÇA ALIMENTAR DO 

FUTURO”, uma reflexão sobre como a Ciência pode minimizar a fome por 
meio de melhorias tecnológicas, sociais, produtivas, econômicas e 

ambientais.  

Público-alvo: alunos do ensino médio (1ª, 2ª e 3a séries) das escolas 

da rede municipal, estadual, particular e SESI.  
 

Instruções para a produção do texto em sala: 

• Os gêneros textuais definidos pelo Regulamento para produção 
dos textos são artigo de opinião OU texto dissertativo; 

• a produção ser realizada individualmente; 

• ter no mínimo 20 (vinte) e no máximo 40 (quarenta) linhas (se 
o aluno optar por dar um título ao texto, este não contará como 

linha); 
• abordar o tema proposto; 

• a versão definitiva deve ser redigida em letra legível, em língua 
portuguesa, à caneta preta ou azul, na folha de redação anexa e 

também disponível para download no site 
http://www.esalq.usp.br/projeto2019; 

• Os critérios de avaliação para classificação e julgamento da 
redação serão: adequação ao tema, criatividade, clareza de 

expressão, originalidade, adequação ao gênero textual, correção 

ortográfica e gramatical. 

 

Envio para a Diretoria de Ensino: até dia 20/09/2019 

 

Instruções para o envio à Diretoria:  

http://www.esalq.usp.br/projeto2019


As escolas devem selecionar, entre os textos produzidos na escola, 03 

(três) para serem enviados à Comissão Julgadora da Diretoria 

de Ensino. Os textos e os termos de autorização (anexo) devem 

ser entregues em envelope identificado com o nome da escola na sala 

09 (Núcleo Pedagógico), aos cuidados das PCNP de Língua Portuguesa, 

Joyce ou Rosane. 

Antes do envio à Diretoria, as escolas devem preencher o formulário 

disponível no link https://forms.gle/J6cnT7R7r6V8ke2E6 com 

informações sobre o número de professores/alunos envolvidos no 

projetos, de acordo com instruções do Regulamento. 

 

Não há necessidade de inscrição prévia no concurso.  

 

Premiação: 

Primeiro lugar: tablet 

Segundo lugar: fone de ouvido esporte estéreo, sem fio 
Terceiro lugar: pen drive com capacidade de 64 gb 
 

Subsídios ao professor quanto ao tema: 

No site http://www.esalq.usp.br/projeto2019, acesse “Projeto 

Temático” e Regulamento Ensino Médio – Redação. 

Sugerimos parceria dos professores de língua portuguesa com os 

professores da área de Ciências da Natureza e outros professores da 

escola que tenham trabalhos relacionados à temática do concurso.  

Dúvidas, entrar em contato com a PCNP Rosane (3437-3687) ou Joyce 

(3437-3382). 

 

 

 

Atenciosamente,  

Núcleo Pedagógico 
 

De acordo,  

Fábio Augusto Negreiros 

Dirigente Regional de Ensino 
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