
 

NPE – Núcleo Pedagógico Educacional 

 

Rede nº 483/21 

Data: 02/08/2021 

 

Assunto: CRONOGRAMA DA OLIMPÍADA DE LINGUA PORTUGUESA 

 

 

Senhores Diretores; 

 

 

Fiquem atentos para o calendário dos próximos passos da Olimpíada de Língua 

Portuguesa:  

 

Etapa Escolar  

De 22 de fevereiro a 05 de agosto  

Professores realizam as atividades com a turma, escrevem o relato de prática e 

organizam os registros do trabalho desenvolvido.  

 

Etapa Escolar  

De 06 a 16 de agosto  

Diretores organizam as Comissões Julgadoras Escolares e enviam os relatos de prática 

que representarão a escola na Olimpíada.  

 

Etapa Municipal  

De 20 a 31 de agosto  

Secretarias municipais de educação organizam as Comissões Julgadoras Municipais e 

enviam relatos de prática que representarão o município na Olimpíada. Observação: 

Houve secretarias municipais do estado que não fizeram a adesão ao concurso. Nesses 

casos, para que as escolas da rede estadual não fiquem prejudicadas e possam  
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prosseguir no concurso, as Diretorias de Ensino responsáveis por esses municípios 

organizarão as Comissões Julgadoras Municipais e escolherão os relatos de prática 

que representarão os municípios.  

 

 

 

Etapa Estadual  

De 03 de setembro a 01 de outubro  

Secretarias estaduais de educação organizam as Comissões Julgadoras Estaduais e 

enviam os relatos de prática que representarão o estado na Olimpíada.  

 

Etapa Semifinal  

De 13 de outubro a 16 de novembro  

Encontro on-line com atividades pedagógicas e culturais. Realização das Comissões 

Julgadoras Semifinais e seleção dos relatos de prática finalistas.  

 

Etapa Nacional  

30 de novembro  

Realização da Comissão Julgadora Nacional e seleção dos professores e turmas 

vencedoras.  

 

Evento de Premiação  

10 de dezembro  

Celebração final e revelação dos professores e turmas vencedores. 

 

 

Em caso de dúvidas, a PCNP Daiana, estará à disposição para esclarecimentos por 

meio do respectivo e-mail: daianacosta@prof.educacao.sp.gov.br 

 

mailto:daianacosta@prof.educacao.sp.gov.br
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Atenciosamente; 

 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 


