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CONCURSO	  DE	  REDAÇÃO	  SINEPE/DF	  ANO	  2017	  

	  REGULAMENTO	  

1-‐PÚBLICO-‐ALVO	  

Alunos	  matriculados	  nas	  escolas	  particulares	  do	  Distrito	  Federal	  em	  2017,	  afiliadas	  ao	  SINEPE/DF,	  
de	  acordo	  com	  o	  nível	  e	  o	  ano	  que	  cursam.	  

1.1.	  Alunos	  do	  1º	  Ano	  do	  Ensino	  Fundamental	  

1.2.	  Alunos	  do	  2º	  e	  do	  3º	  Ano	  do	  Ensino	  Fundamental	  

1.3.	  Alunos	  do	  4º	  e	  do	  5º	  Ano	  do	  Ensino	  Fundamental	  

1.4.	  Alunos	  do	  6º	  e	  do	  7º	  Ano	  do	  Ensino	  Fundamental	  

1.5.	  Alunos	  do	  8º	  e	  do	  9º	  Ano	  do	  Ensino	  Fundamental	  

1.6.	  Alunos	  do	  Ensino	  Médio	  

	  	  

2-‐Assunto/Tema	  

2.1.	  Para	  os	  alunos	  do	  Ensino	  Fundamental	  1	  

1º,	  2º	  e	  3º	  Ano	  

Como	  eu	  brinco?	  	  
E	  como	  meus	  pais	  brincavam?	  	  
É	  diferente?	  	  
	  

4º	  e	  5º	  Ano	  

Como	  minhas	  brincadeiras	  e	  meus	  movimentos	  podem	  influenciar	  minha	  saúde?	  

	  
2.2.	  Para	  os	  alunos do Ensino	  Fundamental	  	  

6º	  e	  7º	  Anos	  

Que	  relação	  há	  entre	  meus	  hábitos	  diários	  e	  minha	  saúde?	  

8º	  e	  9º	  Anos	  

O	  futuro	  se	  constrói	  no	  presente.	  Meus	  hábitos	  atuais	  me	  levarão	  a	  um	  futuro	  saudável?	  
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2.3.	  Para	  os	  alunos	  do	  Ensino	  Médio	  

A	  influência	  da	  automação	  na	  saúde	  do	  ser	  humano	  	  
Relações	  entre	  mudanças	  de	  hábito	  e	  saúde	  

Texto	  motivador	  

No	  início	  da	  história,	  o	  ser	  humano	  era	  nômade,	  explorava	  o	  ambiente	  para	  sobreviver,	  caçava	  e	  
fazia	  vários	  rituais	  religiosos.	  Na	  atualidade,	  a	  família	  brasileira	  inicia	  suas	  atividades,	  geralmente,	  
sentada	   em	   um	   automóvel.	   As	   crianças	   vão	   para	   a	   escola,	   e	   os	   adultos,	   para	   o	   trabalho.	   O	  
trabalho	  é	  feito	  com	  o	  indivíduo	  sentado	  numa	  cadeira	  de	  escritório.	  O	  divertimento	  do	  brasileiro	  
normalmente	  é	  em	  frente	  à	  televisão.	  

O	  sedentarismo	  e	  a	  obesidade	  são	  os	  grandes	  responsáveis	  pela	  maioria	  das	  doenças	  modernas.	  

	  
Víctor	  Santos	  Araújo	  

Educador	  Físico	  
	  

3-‐Tipo	  de	  texto	  

-‐	  Livre	  –	  para	  os	  alunos	  do	  Ensino	  Fundamental	  1	  

-‐	  Dissertativo/Argumentativo	  –	  para	  os	  alunos	  do	  Ensino	  Fundamental	  2	  e	  do	  Ensino	  Médio	  

	  	  

4-‐Inscrição	  

Todas	  as	  escolas	  que	  participarão	  do	  concurso	  deverão	  fazer	  inscrição	  por	  meio	  do	  link	  Ficha	  de	  
inscrição	  Concurso	  de	  Redação	  2017	  	  até	  o	  dia	  5	  de	  maio	  e	  cada	  escola	  inscrita	  receberá	  seu	  
código	  juntamente	  com	  os	  formulários	  da	  redação	  até	  o	  dia	  12	  de	  maio.	  

	  

5-‐Seleção	  inicial	  e	  remessa	  dos	  textos	  

Cada	  escola	  fará	  a	  seleção	  dos	  textos	  produzidos	  por	  seus	  alunos	  de	  acordo	  com	  o	  nível	  e	  o	  ano	  
mencionados	  no	  item	  2	  e	  com	  os	  critérios	  estabelecidos	  no	  item	  6.	  

Na	  folha	  de	  texto	  do	  aluno	  (modelo	  oferecido	  pelo	  SINEPE-‐DF),	  deverá	  conter	  o	  código	  da	  escola	  
junto	  ao	  SINEPE-‐DF,	  o	  código	  do	  aluno,	  o	  ano	  que	  cursa	  e	  o	  tema	  da	  redação.	  	  

Deverão	  ser	  entregues	  ao	  SINEPE-‐DF	  dois	  textos	  de	  cada	  fase	  mencionada	  nos	  itens	  1.1	  a	  1.6	  até	  o	  
dia	  30	  de	  junho	  às	  16h,	  em	  envelope	  pardo	  lacrado,	  marcado	  com	  o	  código	  da	  escola.	  
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6-‐Critérios	  de	  avaliação	  dos	  textos	  

6.1.	  Extensão	  mínima/máxima	  

Alunos	  do	  1º	  Ano	  –	  pequeno	  texto	  de	  até	  8	  linhas,	  com	  ilustração	  referente	  ao	  assunto	  

Alunos	  do	  2º	  ao	  5º	  Ano	  –	  texto	  de	  10	  a	  15	  linhas	  

Alunos	  do	  Ensino	  Fundamental	  2	  –	  texto	  de	  15	  a	  20	  linhas	  

Alunos	  do	  Ensino	  Médio	  –	  texto	  de	  20	  a	  25	  linhas	  

6.2.	  Legibilidade	  

6.3.	  Atendimento	  à	  proposta/ao	  assunto	  

Conformidade	  entre	  o	  texto	  e	  o	  tipo	  textual	  proposto,	  quando	  for	  o	  caso	  

Desenvolvimento	  do	  assunto	  

6.4.	  Coerência	  de	  ideias	  

6.5.	  Correção	  gráfica	  

6.6.	  Aspectos	  linguísticos	  

-‐Ensino	  Fundamental	  1:	  concordância	  nominal	  e	  verbal;	  pontuação	  

-‐Ensino	  Fundamental	  2:	  concordância	  nominal	  e	  verbal;	  emprego	  adequado	  das	  formas	  verbais;	  
pontuação	  

-‐Ensino	  Médio:	  concordância	  nominal	  e	  verbal;	  regência	  verbal;	  colocação	  pronominal;	  pontuação	  

	  	  7.Comissão	  Julgadora	  

Os	  textos	  serão	  avaliados	  por	  Comissão	  Julgadora	  composta	  por	  profissionais	  devidamente	  
habilitados.	  

	  8.Divulgação	  dos	  resultados	  

A	  divulgação	  dos	  resultados	  será	  feita	  por	  meio	  de	  e-‐mail	  enviado	  a	  cada	  escola	  e	  pelo	  site	  do	  
SINEPE/DF	  no	  dia	  31	  de	  julho.	  

	  9.Premiação	  

Em	  cada	  categoria,	  serão	  premiados	  três	  textos.	  

O	  primeiro	  colocado	  receberá	  um	  tablet	  e	  um	  livro.	  

O	  segundo	  colocado	  receberá	  um	  tablet	  e	  um	  livro.	  

O	  terceiro	  colocado	  receberá	  um	  tablet	  e	  um	  livro.	  

A	  entrega	  dos	  prêmios	  será	  entre	  os	  meses	  de	  setembro	  e	  outubro,	  em	  data	  ainda	  a	  definir.	  


