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Senhores (as) Professores-Coordenadores (as), Professores de 

Língua Portuguesa, Biologia e Sala de Leitura do Ensino Médio 

(Regular e PEI), 

Informamos que foi prorrogado o prazo para o concurso “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. Parceria da DE com a 

Esalq-USP e Câmara Municipal. 

A organização do concurso na Esalq entrou em contato com o Núcleo 

Pedagógico informando que gostaria de fazer uma reportagem com 

alguma das escolas que aderirem ao concurso. Pedimos a gentileza, se 

houver alguma escola interessada em participar, de entrar em contato 

com as PCNP Rosane (3437-3687) ou Joyce (3437-3382). 

Outras informações sobre o concurso: 

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

da rede municipal, estadual, particular e SESI.  
 

Gênero textual: artigo de opinião OU texto dissertativo; 

• a produção ser realizada individualmente; 

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

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

 

Envio para a Diretoria de Ensino: até dia 11/10/2019 

 

Instruções para o envio à Diretoria:  

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 devem ser 

entregues em envelope identificado com o nome da escola na sala 09 
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(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.  

 

IMPORTANTE: Os interessados devem LER ATENTAMENTE AS 

informações disponíveis na Rede 0202/2019 
(https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/06/0202-

2019-rede-concurso-de-redao-esalq-usp-brasil-esperana-alimentar-
do-futuro-1.pdf) e no site do concurso 

http://www.esalq.usp.br/projeto2019 (ver “Regulamento - Ensino 

Médio – Redação”/Termo de autorização/Folha de redação). 

 

 

 

Atenciosamente,  

Rosane e Joyce 
 

De acordo,  

Henais M. A. N. de Oliveira 

Dirigente Regional de Ensino 
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