


O protagonismo é um conceito que nos coloca como atuantes 
em nossas próprias vidas de forma a assumirmos responsabi-
lidade pelos acontecimentos e mudarmos para melhor. E 
como nos tornamos protagonistas de nossas vidas? Por meio 
do conhecimento de nossos direitos e deveres como cidadãos; 
olhar a vida de modo a fazer o planejamento de nossos 
sonhos; estabelecer metas são passos importantes para 
criarmos o nosso projeto de vida e termos entendimento 
sobre quem somos e qual é nosso propósito, ou seja, como o 
nosso potencial humano se manifesta para que possamos 
contribuir de forma mais plena para a construção de um 
mundo melhor.

Escolas
Serão convidadas as estaduais do município. As escolas públicas 
serão envolvidas por meio da Diretoria Regional de Ensino. A organi-
zação e a inscrição dos trabalhos serão de responsabilidade das 
escolas participantes

Divulgação
Durante explanação sobre o tema proposto no Concurso, o professor dos 
alunos do 2º, 3º, 4º e 5o anos pedirá a elaboração de um desenho na folha 
timbrada que represente o assunto trabalhado: Protagonismo.
 
Durante a explanação sobre o tema proposto no Concurso, o professor dos 
alunos do 6º ao 9º ano pedirá a elaboração de uma redação ou poesia na 
folha timbrada que represente o assunto trabalhado: Protagonismo.

Elaboração dos trabalhos
Os trabalhos deverão ser enviados em papel timbrado do Concurso, que 
poderão ser encontrados nos seguintes endereços eletrônicos: 
www.ojipapeis.com.br   www.pira21.org.br. 

Trabalhos fora da parte principal da folha ou em outras folhas serão 
desconsiderados. 

Entrega dos trabalhos
O Concurso será divulgado para os professores a partir do dia 07 de agosto 
e será apresentado posteriormente pelos próprios professores às escolas. 
Até o dia 04/09, todos deverão ser entregues na Diretoria de Ensino de 
Piracicaba, R. Dr. João Sampaio, 666 - São Dimas, Piracicaba - SP, 
13416-383, aos cuidados de Joyce. 

Atenção: 
Não serão aceitos trabalhos fora da folha timbrada ou após a data de inscrição. 

Avaliação
Todos os trabalhos realizados devem ser entregues à Diretoria de Ensino, sem 
desclassificação prévia na escola. 
 
Em nível de classificação geral: os trabalhos serão avaliados por uma comissão 
composta por representantes da OJI PAPÉIS ESPECIAIS, Pira 21 – Piracicaba 
Realizando o Futuro e GOLP – Grupo de Oficina Literária de Piracicaba.

Obs.: somente terão validade para avaliação as categorias que tiverem, no 
mínimo, 25 trabalhos.

Categorias
1 • desenho
Alunos do 2º e 3º ano do Ensino Fundamental
2 • desenho
Alunos do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental
2 • redação / poesia
Alunos do 6º e 7º ano do Ensino Fundamental
3 • redação / poesia
Alunos do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental

Público-alvo
Alunos do ensino fundamental das escolas 

públicas de Piracicaba.

Inscrições
7/8 a 4/9 Premiação

Categoria 1 (Desenho – 1º ao 3º ano):  
 1º. Lugar: Tablet Versão Kids

 
 Categoria 2 (Desenho – 4º e 5º ano):  

1º. Lugar: Tablet Versão Kids
   

Categoria 3 (Redação/Poesia – 6º e 7º ano): 
 1º. Lugar: Notebook
 

Categoria 4 (Redação/Poesia - 8º e 9º ano): 
1º. Lugar: Notebook

 
Prêmios para docentes

Um tablet para os professores de cada um dos 
alunos vencedores de cada categoria.

A cerimônia de entrega dos prêmios acontecerá na 
OJI PAPEIS ESPECIAIS, em novembro de 2019. 


