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Senhores (as) Professores (as) Coordenadores (as) Regular e PEI 

(EFAF), 
 

O VIII Concurso de Redação será promovido, pelo NEC - Núcleo 
de Educação em Câncer do Hospital de Amor de Barretos.  

 
Tema: “Câncer Infantojuvenil” - O intuito é que, por meio do 

desenvolvimento deste projeto, os alunos possam conhecer os 

principais sinais e sintomas do câncer infantojuvenil, tendo em vista 
que, para este tipo de câncer não há prevenção primária e sim a 

identificação precoce dos principais sinais e sintomas. Desta forma, 
poderão contribuir para a antecipação de possíveis tratamentos 

aumentando as chances de cura, assim, se tornando mini agentes de 
saúde, propagando o conhecimento entre sua família e comunidade. 

 
Público-alvo: alunos dos nonos anos das escolas públicas da 

rede estadual. 
 

Critérios de participação: 
O tema abordado na redação será: “Câncer Infantojuvenil”. O 

texto deverá ser redigido com caráter dissertativo-argumentativo.  
O título da redação deverá ser escrito na linha destinada a este 

fim.  

A redação deverá ter a extensão mínima de 15 (quinze) e 
máxima de 20 (vinte) linhas, excluído o título e considerando-se letra 

de tamanho regular.  
É fundamental a participação de um professor no esclarecimento 

de dúvidas e auxílio à pesquisa do tema proposto e o mesmo será 
identificado logo após o nome do aluno na folha da redação.  

 
Material disponível (textos e vídeos) para trabalhar a temática 

“Câncer Infantojuvenil” disponível no site do Concurso de Redação: 
https://hcancerbarretos.com.br/concurso-de-redacao-nec/2303-

concurso-de-redacao-2020 
 

Critérios de avaliação:  

https://hcancerbarretos.com.br/concurso-de-redacao-nec/2303-concurso-de-redacao-2020
https://hcancerbarretos.com.br/concurso-de-redacao-nec/2303-concurso-de-redacao-2020


A Comissão Julgadora avaliará a redação seguindo os critérios: 

criatividade, relevância, organização do texto, ortografia e gramática 
da língua portuguesa baseando-se na Grade de Correção da Redação, 

anexa e disponível também no link 

https://hcancerbarretos.com.br/concurso-de-redacao-nec/2303-
concurso-de-redacao-2020 

 Será aceita somente 01 (uma) redação por participante, sendo 
que cada redação terá apenas um autor (a) titular e seu professor 

orientador. 
As redações deverão ser (manuscritas) e redigidas à caneta, 

preta ou azul, na folha padrão anexa e também disponível para 
download no link https://hcancerbarretos.com.br/concurso-de-

redacao-nec/2303-concurso-de-redacao-2020 (de acordo com os 
termos do regulamento, sob pena de desclassificação).  

 
Critérios de desclassificação: 

Serão desclassificadas do VIII Concurso de Redação as redações:  
Que não preencham as condições do VIII Concurso de Redação 

estabelecidas no regulamento (anexo) ou que não estejam adequadas 

ao tema proposto.  
Em que o texto não esteja em caráter predominantemente 

dissertativo-argumentativo. 
Que não tenham um título.  

Elaboradas fora dos padrões especificados, com menos de 15 
(quinze) e mais de 20 (vinte) linhas.  

Que seja uma cópia de um texto já existente.  
Que não sejam de autoria do aluno participante ou em caso de 

fraude comprovada.  
Não serão aceitas as redações: 

Enviadas por outras séries que não seja o 9º ano do Ensino 
Fundamental II – Anos Finais.  

Digitadas, datilografadas, enviadas por fax ou correio. 
 

Informações sobre o envio das redações: 

 
O Número de redações a serem enviados à Comissão Julgadora 

da Diretoria de Ensino, dependerá do número de redações produzidas 
pela Escola, conforme quadro abaixo:  

Número de redações 
produzidas na Escola 

Número de redações 
selecionadas pela Escola 

Até 90 redações 1 redação 

De 91 a 300 redações 3 redações 

Acima de 300 redações 4 redações 

 

 
As escolas participantes devem preencher, até dia 30 de abril, 

o formulário disponível no link https://forms.gle/ipNeYCybYhDsSnoD8. 

https://hcancerbarretos.com.br/concurso-de-redacao-nec/2303-concurso-de-redacao-2020
https://hcancerbarretos.com.br/concurso-de-redacao-nec/2303-concurso-de-redacao-2020
https://hcancerbarretos.com.br/concurso-de-redacao-nec/2303-concurso-de-redacao-2020
https://hcancerbarretos.com.br/concurso-de-redacao-nec/2303-concurso-de-redacao-2020
https://forms.gle/ipNeYCybYhDsSnoD8


 

 
Data limite para envio das redações à Diretoria: 15 de maio 

de 2020 

 
E-mail para envio: concursos.de.piracicaba@gmail.com 

Atenção: Não é necessário enviar o texto impresso à Diretoria de 
Ensino. O(s) texto (s) selecionado(s) pela Comissão Julgadora Escolar 

devem ser escaneados e enviados para o e-mail. Além disso, a escola 
também deve preencher o formulário informado aqui.  

  
 

 
 Atenciosamente, 

Rosane de Paiva Felício 
Joyce Camila Ariozo Fava 

PCNP Língua Portuguesa 
 

 

  De acordo 
 

 
Fábio Augusto Negreiros 

Dirigente Regional de Ensino 
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