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Senhores Professores Coordenadores, Professores de Língua 

Portuguesa e de Ciências da Natureza (EFAF) 

Seguem instruções para as escolas participantes do concurso.  

Tema: "QUALIDADE DE VIDA E PANDEMIA: COMO CUIDAR DE 

SI E DOS OUTROS EM TEMPOS DE INCERTEZAS?".  

O objetivo é fazer com que os estudantes reflitam sobre os cuidados 

consigo e com os outros neste momento de isolamento social, uma vez 

que a pandemia impacta não apenas na saúde física, mas também na 

saúde mental/emocional, bem como nas relações sociais. 

Público-alvo: alunos do 9º ano 

Período de produção das redações nas escolas: 01/07 a 

14/08. 

Banca de Avaliação nas escolas: de 17/08 até 31/08 de 2020  

Envio das Redações para as Diretorias Regionais de Ensino: 

até 31/08 de 2020 

Divulgação do Resultado – Etapa Diretoria de Ensino: 15/09 

Divulgação do Resultado – Etapa Hospital do Amor (NEC): a 

partir de 05/10  

Premiação: 5 textos vencedores serão publicados no site do 

Hospital do Amor. Os alunos participarão de um estágio de 3 dias no 

Hospital do Amor (Barretos). 

- 1º lugar: notebook (aluno e professor). 

- Demais finalistas: tablets. 

 

Instruções para produção dos textos: 



• O texto deverá ser redigido com caráter dissertativo-

argumentativo.  

• Mínimo de 15 (quinze) e no máximo 20 (vinte) linhas, excluído o 

título. 

• O título da redação deverá ser escrito na linha destinada a este 

fim.  

• Redações manuscritas e redigidas à caneta, preta ou azul, se 

possível na folha padrão disponível. 

• 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. 

Critérios de avaliação: 

• Criatividade, relevância, organização do texto, ortografia e 

gramática. 

• O aluno tem disponível Grade de autoavaliação: 

http://www.hcancerbarretos.com.br/upload/doc/f623783c57e9

1845ff1202dc9f9149ae.pdf 

• O Comitê tem disponível grade de avaliação: 

http://www.hcancerbarretos.com.br/upload/doc/f5816d0909d6

bc429bed34fa2cbaf0cd.pdf 

Instruções para envio dos textos selecionados na escola à 

Diretoria de Ensino (até 31/8) 

• A escola deve preencher formulário com número de 

participantes/redações enviadas à Diretoria de Ensino. O 

formulário está disponível em 

https://forms.gle/tJTwsy6EWKdiCXXcA. 

• O(s) texto(s) selecionado(s) na escola deve(m) ser enviado(s) à 

Diretoria de Ensino via e-mail hospitaldoamor2020@gmail.com.  

• Quantos textos a escola pode enviar à Diretoria de Ensino? 

Número de redações 

produzidas na escola 

Número de redações a 

serem enviadas à Diretoria 
de Ensino 

Até 90 redações 1 redação 

De 91 a 300 redações 3 redações 

Acima de 300 redações 4 redações 
Regulamento do Concurso – Anexo II 
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Em caso de dúvidas, entrar em contato com as PCNPs Joyce 

(joyceariozo@professor.educacao.sp.gov.br) e Rosane 

(rosanep@professor.educacao.sp.gov.br). 

Regulamento, Grade de autoavaliação (aluno) e grade de avaliação 

dos julgadores seguem anexos e também estão disponíveis no site do 

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

redacao-2020.  

Material de apoio para o trabalho com os alunos: 

Apresentação em slides - Palestra Lançamento do VIII Concurso de Redação do Hospital de Amor 

A importância da alimentação saudável para o desenvolvimento humano 

Alimentação saudável e atividade física 

Alimentação saudável e sustentável: uma revisão narrativa sobre desafios e perspectivas 

Atividade Física 

Qualidade de vida, prevenção e corona vírus - banner 

Qualidade de vida e saúde mental 

Carta aberta a comunidade - Prevenção ao Corona vírus - Saúde e qualidade de vida 

Comer bem é melhor juntos 

Estilo de Vida e Qualidade de Vida 

Alimentação saudável e Adequada x Período de distanciamento social  

COVID 19 - alimentação e atividade física 

Orientações sobre praticas de atividade física - COVID-19 

Prevenção e controle de infecção na atenção à saúde  

Proteção Solar 

Saúde Bucal 

Vida Fisicamente Ativa como Medida de Enfrentameto ao COVID - 19 

  

             Vídeos 

Série "Câncer e Prevenção" - Capítulo 4: Alimentação saudável x Câncer 

Série "Câncer e Prevenção" - Capítulo 5: Atividade física x Câncer 

Série "Câncer e Prevenção" - Capítulo 6: Proteção solar x Câncer 

Série "Câncer e Prevenção" - Capítulo 7: Saúde bucal x Câncer 

Série "Câncer e Prevenção" - Capítulo 8: Tabagismo x Câncer 

 
Atenciosamente, 

Núcleo Pedagógico 
 

De acordo,  
 

 
Fábio Augusto Negreiros  

Dirigente Regional de Ensino 
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