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Senhores Professores Coordenadores, Professores de Língua 

Portuguesa e de Ciências da Natureza (EFAF) 

 

Foi dada a partida para o IX Concurso de Redação do Hospital do 

Amor.  

Tema: "Uma dose de amor: da ciência para a humanidade".  

O intuito é que, por meio do desenvolvimento deste projeto, os 

estudantes possam conhecer as principais características, benefícios e 

contexto histórico das vacinas, principalmente as em evidencia 

atualmente, voltadas para a prevenção do coronavírus. Desta forma, 

poderão contribuir para a prevenção de possíveis desencadeamentos 

da doença COVID-19. 

Público-alvo: alunos do 9º ano 

Período de produção das redações nas escolas: 28/5 a 6/8. 

Banca de Avaliação nas escolas: de 09/08 a 20/08 de 2021  

Envio das Redações para as Diretorias Regionais de Ensino: 

até 20/08/2021. 

Divulgação do Resultado – Etapa Diretoria de Ensino: 06/09 

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

partir de 21/09 no site do Hospital de Amor de Barretos 

www.bit.ly/CONCURSODEREDACAOHA e nos canais de comunicação 

da SEDUC/SP: https://www.educacao.sp.gov.br/ e 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=

7484 

Premiação: 1º colocado: Um notebook (estudante) e um 

notebook (professor orientador); 2º ao 5º colocado: 1 tablet 

(estudante); 5 textos vencedores serão publicados no site do Hospital 
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https://www.educacao.sp.gov.br/
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=7484
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=7484


do Amor (www.bit.ly/CONCURSODEREDACAOHA). Os alunos poderão ser 

convidados a participar de um estágio no Hospital do Amor (Barretos). 

 

Instruções para produção dos textos: 

• 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. 

• 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 devem ser manuscritas e redigidas à caneta, preta ou 

azul, se possível na folha padrão (anexa e disponível em 

https://iep.hospitaldeamor.com.br/wp-

content/uploads/2021/05/3.-Folha-de-Redacao.pdf) 

• O Estudante entregará sua redação ao professor(a) 

orientador(a)/escola pelo mesmo protocolo de entrega de 

atividades que tem sido utilizado (exemplo: envio da própria 

folha ou o envio dela fotografada ou escaneada por meios 

virtuais). 

• Serão desclassificadas as redações que não estiverem legíveis e 

sem o preenchimento de todos os dados solicitados na folha 

padrão e demais termos presentes no regulamento do concurso. 

 

Critérios de avaliação: 

• Criatividade, relevância, organização do texto, ortografia e 

gramática. 

• O aluno tem disponível Grade de autoavaliação: 
https://iep.hospitaldeamor.com.br/wp-content/uploads/2021/03/4.-Sugestao-de-

Avaliacao-Aluno.pdf 

• O Comitê (da escola e da DE) tem disponível grade de avaliação: 
https://iep.hospitaldeamor.com.br/wp-content/uploads/2021/03/5.-Grade-de-

correcao-julgadores.pdf 

 

http://www.bit.ly/CONCURSODEREDACAOHA
https://iep.hospitaldeamor.com.br/wp-content/uploads/2021/05/3.-Folha-de-Redacao.pdf
https://iep.hospitaldeamor.com.br/wp-content/uploads/2021/05/3.-Folha-de-Redacao.pdf
https://iep.hospitaldeamor.com.br/wp-content/uploads/2021/03/4.-Sugestao-de-Avaliacao-Aluno.pdf
https://iep.hospitaldeamor.com.br/wp-content/uploads/2021/03/4.-Sugestao-de-Avaliacao-Aluno.pdf
https://iep.hospitaldeamor.com.br/wp-content/uploads/2021/03/5.-Grade-de-correcao-julgadores.pdf
https://iep.hospitaldeamor.com.br/wp-content/uploads/2021/03/5.-Grade-de-correcao-julgadores.pdf


Instruções para envio dos textos selecionados na escola à 

Diretoria de Ensino (até 20/8) 

• A escola deve preencher formulário com número de 

participantes/redações enviadas à Diretoria de Ensino. O 

formulário está disponível em 

https://forms.gle/uLyThj15xfiR9dSB6 

 

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

Diretoria de Ensino via e-mail 

hospitaldoamorpiracicaba@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 

 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a PCNP 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 www.bit.ly/CONCURSODEREDACAOHA.  

No site também há vasto material de apoio (materiais didáticos e 

vídeos) para o trabalho com os alunos disponível. 

Atenciosamente, 

Núcleo Pedagógico 

 
De acordo,  

 
Fábio Augusto Negreiros  

Dirigente Regional de Ensino 
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