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COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente 

Transmitido: NIT 

Comunicado: 90-2020 

Data: 17-03-2020 

Assunto:    VIII Concurso de Redação do Hospital de Amor de Barretos  
 

Prezados Gestores: 

Está aberto o período de produção das redações do VIII Concurso de Redação, promovido pelo 

Hospital de Amor de Barretos, por meio do Núcleo de Educação em Câncer (NEC), em parceria 

com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEDUC). Podem participar todos os 

estudantes matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental Anos Finais, de todas as escolas 

públicas estaduais. 

O tema proposto este ano é o CÂNCER INFANTO-JUVENIL, cujo objetivo é fazer com que os 

estudantes conheçam os principais sinais e sintomas deste tipo de enfermidade, tendo em vista 

que, para este tipo de doença 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. 

Participem e acompanhem todas as fases do concurso, conforme o item 2.1 do regulamento: 

2.1. O VIII Concurso de Redação acontece em 5 (cinco) fases, sendo: 

Fase I – Período de produção das Redações nas escolas de 03/03 até 30/04 de 2020; 

Fase II – Banca de Avaliação nas escolas de 04/05 até 15/05 de 2020 e Envio das Redações para 

a Diretoria Regional de Ensino até 15/05 de 2020; 

Fase III – Banca de Avaliação nas Diretorias Regionais de 18/05 até 29/05 de 2020 e Envio das 

Redações para o NEC até 29/05 de 2020; 

Fase IV – Banca de Avaliação no Hospital de Amor de 01/06 até 16/06 de 2020; 



Fase V – Cerimônia de Premiação e Estágio no Hospital de Amor de 24 a 26/06 de 2020. 

O regulamento do concurso, bem como os subsídios para os professores estão disponíveis no 
link 

 

Em caso de dúvidas mantenham contato com os PCNP Carla ou Marcelo, telefone 3491-9238. 

 
 

Selma Alconche de Oliveira 

                                                                                                                               PCNP resp. pelo NPE 

 

 

 

https://www.hcancerbarretos.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2303:concurso-de-redacao-2020&catid=353:concurso-de-redacao-nec&Itemid=1134

