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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 200/2021 

Data:  26/03/2021   

Assunto: Olimpíada de Língua Portuguesa – Escrevendo o Futuro - 

7ª edição 
 

Prezados Gestores, 
 
Informamos que as inscrições para a Olimpíada de Língua Portuguesa – Escrevendo o Futuro - 7ª 

edição, estão abertas até 30/04/2021.  
  
Solicitamos a todos que orientem os professores a visitarem o portal do Escrevendo o Futuro 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.  
  
A 7ª edição do concurso 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 estimulá-los ao 
protagonismo docente. Os Relatos de Prática deverão descrever as ações realizadas com os 
estudantes, tendo como base o tema “O lugar onde vivo”. Os Critérios de Avaliação do Relato estão 
em processo de finalização e serão disponibilizados em breve.  
  

https://www.escrevendoofuturo.org.br/
https://www.escrevendoofuturo.org.br/arquivos/10607/regulamento-olp-7-edicao-2021.pdf


 
Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP 

Telefone: (19) 3491-9200 
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br 

 
 

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. Em breve, a coletânea atualizada também estará disponível 
no site do Portal, em PDF.  
  
O mapa constando as adesões feitas (ou não) referentes aos municípios pode ser encontrado no 
portal do Escrevendo o Futuro. Lembramos que o estado de São Paulo já cumpriu essa etapa. Os 
professores desse segmento - com a inscrição feita - já podem iniciar o trabalho com suas turmas. 
 
Contamos com a participação de todas as Unidades Escolares!! 

 

 

 

Responsável: 

Michele Possignolo 

PCNP de Projetos Especiais 

 
De acordo: 

Késia Lilena Stefanini da Mata 

PCNP Responsável pelo NPE 

 

 

 

 


