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COMUNICADO – NÚCLEO PEDAGÓGICO – Nº 113/2021 

 
Data: 29/03/2021  

Assunto: 7ª edição da OLIMPÍADA DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Prezada Equipe Gestora, 

 Comunicamos que até 30/04 estão abertas as inscrições para a Olimpíada de 

Língua Portuguesa – Escrevendo o Futuro 7ª edição.  

Solicitamos a todos que orientem os professores a visitarem o portal do Escrevendo 

o Futuro (https://www.escrevendoofuturo.org.br) para tomar conhecimento do material, dos 

tutoriais, do cronograma e do regulamento que traz os detalhes do concurso, considerando 

as novidades presentes para este ano. 

Uma das novidades foi a mudança nesta 7ª edição do concurso: ela está voltada ao 

Relato de Prática (em todas as fases do trabalho e não mais apenas na fase final). O 

objetivo é reconhecer o trabalho de professores e de estudantes. Enfatizamos que, nesta 

edição, os trabalhos selecionados serão os Relatos de Prática, nos quais os professores 

descreverão todo o processo realizado com a sua turma. Lembramos que não serão os 

trabalhos dos alunos a serem premiados, pois o foco, desta vez, será o protagonismo 

docente. Os Critérios de Avaliação do Relato estão em processo de finalização e serão 

disponibilizados em breve 

É importante alertar os professores das 1ª e 2ª séries do Ensino Médio, cujo gênero 

a ser trabalhado é o Documentário, a respeito dos cuidados com os direitos autorais, no 

que compreende à utilização de trechos de filmes, de textos de jornais, de músicas, de 

imagens, entre outros. Para isso, é preciso verificar se há autorização de uso, caso 

contrário, mesmo se o trabalho for escolhido pelas etapas municipais e regionais, não irá 

para a final. Sendo assim, é necessário todo cuidado com os direitos autorais. Uma das 

alternativas é orientar os professores a utilizarem obras que estão em domínio público.  

  Os Cadernos dos Docentes Poetas da Escola (Poema), Se bem me lembro 

(Memórias Literárias), A ocasião faz o escritor (Crônica), Olhar em movimento 

(Documentário) e Pontos de vista (Artigo de opinião) passaram por alterações, 

https://www.escrevendoofuturo.org.br/
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principalmente os cadernos do Documentário e do Poema. Todos os cadernos estão 

disponíveis no site do Portal, em PDF. 

No Portal encontra-se o mapa no qual as adesões feitas (municípios) podem ser 

verificadas; lembrando que o estado de São Paulo já fez a adesão, portanto os professores 

desse segmento (com a inscrição feita), já podem iniciar o trabalho com suas turmas. 

 

Observação: Segue anexo um documento orientador com links para materiais que 

contribuem para a participação nesta olimpíada. 

 

Qualquer dúvida, estamos à disposição.  

Equipe de Língua Portuguesa: 
 
PCNP Alessandra Junqueira: 
alessandra.j.vieira@educacao.sp.gov.br 
(12) 982111-5092 
   
PCNP Alessandra Ronconi: 
ronconicosta@professor.educacao.sp.gov.br 
(12) 98810-3716 
 

Sem mais, 

Atenciosamente. 

 

Alessandra Junqueira  

Núcleo Pedagógico de Ensino 

      
 

De acordo: 

Luís Gustavo Martins de Souza 

Dirigente Regional de Ensino  
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