Ofício Circular n.º 37/2021
Brasília/DF, 14 de maio de 2021.
Assunto: Centenário Professor Felipe Tiago Gomes – Concurso de Redação

Senhores(as) Diretores(as),
Equipes das Instituições de Educação Básica,
Equipe Mantenedora,
Queridos Alunos e Alunas,

A agenda que celebra os 100 anos do nascimento do nosso fundador, o ilustre professor
Felipe Tiago Gomes, continua com a realização de mais um importante evento nas
Instituições de Educação Básica: O CONCURSO DE REDAÇÃO.
O concurso será organizado e realizado conforme regulamentos constantes nos Editais
anexos a este Ofício Circular.
Com votos de que o evento seja repleto de momentos favorecedores de aprendizagem e
do fortalecimento dos vínculos com nossos alunos e suas famílias, recomendamos que
divulguem e envolvam toda a comunidade escolar, bem como extrapolem os limites
da escola, convidando a comunidade local a celebrar conosco o centenário de
nascimento do professor Felipe Tiago Gomes.
Sucesso aos nossos alunos!
Viva a CNEC! Viva ao professor Felipe Tiago Gomes!

Atenciosamente,
Comitê Gestor CNEC

Centenário de Nascimento do professor Felipe Tiago Gomes
Concurso de Redação
Edital
1. Da realização:
O Concurso de Redação – 100 anos de Felipe Tiago Gomes é uma realização do Sistema de Ensino
CNEC.
2. Dos participantes:
2.1 O Concurso de Redação é direcionado aos alunos do 5º ao 9º anos do Ensino Fundamental
e da 1º a 3º série do Ensino Médio.
2.2 Os alunos participantes serão organizados em 4 (QUATRO) níveis de acordo com os seus
graus de escolaridade:
Níveis
Nível 1
Nível 2
Nível 3

Nível 4

Alunos
Alunos matriculados em 2021 no 5º ou 6º
ano do Ensino Fundamental
Alunos matriculados em 2021 no 7º ou 8º
ano do Ensino Fundamental
Alunos matriculados em 2021 no 9º ano
do Ensino Fundamental, na 1º ou na 2º
série do Ensino Médio
Alunos matriculados em 2021 na 3º série
do Ensino Médio

Gênero textual
Poema
Crônica
Artigo de opinião

Dissertação argumentativa

3. Dos objetivos:
3.1 Desenvolver o pensamento, a pesquisa, a criatividade, a originalidade, o raciocínio e a
expressão linguística dos alunos.
3.2 Promover a divulgação da prática de produção de gêneros textuais diversos, como
importante canal de expressão de ideias e de conhecimento, o que contribui para a formação
intelectual e humana.

3.3 Divulgar a CNEC como instituição que há 77 anos promove atividades pedagógicas e
culturais, contribuindo para o aprimoramento da educação no Brasil.
4. Dos temas:
Apresenta-se o tema do Concurso de Redação — 100 anos de Felipe Tiago Gomes:
•

Texto-base

1) O Sonho de Felipe
“ (...)Dizem que Felipe morreu sonhando. E olha que os fatos dão conta de que não
estava dormindo. Pode uma coisa dessas? Queria construir 2 mil centros comunitários rurais
para acabar de vez com o analfabetismo no Brasil. Em se tratando de Felipe Tiago Gomes, a
história mostra que tudo é possível. [...] Pois sua Campanha é a prova de que basta uma dose
extraordinária de perseverança para transformar o sonho em realidade”. (Livro a CAMPANHA
– p. 215-219)
2) “Um ginásio apenas era nossa meta, mas a ideia se espalhou pelos generosos
corações brasileiros e transformou-se na maior obra de ensino comunitário das
Américas (...)” – Felipe Tiago Gomes
3) “Minha terra é a mais bonita do mundo porque é a minha terra. ” Felipe Tiago
Gomes
4) Estátua de Felipe Tiago Gomes, na Cidade de Picuí - PE

Inspirados na história do professor Felipe Tiago Gomes, o tema norteador para o
concurso de redação é:
“Caminhos para a consolidação de um sonho”

5. Das etapas e do julgamento:
5.1 Primeira etapa:
5.1.1 A primeira etapa será realizada nas Instituições de Educação Básica da CNEC;
5.1.2 O professor de Língua Portuguesa da turma/ano promoverá a realização da
redação com seus alunos, conforme o tema proposto em cada nível:
*Caberá a ele criar o post tipo atividade normal (Nível 1, 2 e3), e no caso do Nível 4, utilizar post
atividade tipo Redação, utilizando o seguinte título: “Concurso de Redação – 100 anos de Felipe
Tiago Gomes”. Lembrando que apenas o usuário, autor da postagem, consegue ter acesso a
ela para realizar as correções.

5.1.3 O professor de Língua Portuguesa fará a correção, conforme os critérios definidos
no Art. 6º, e a seleção de apenas dois (2) trabalhos por nível, conforme definido na tabela Art.
2º:
5 1.4 Os trabalhos selecionados deverão ser encaminhados para o e-mail
felipe100anos@cnec.br, até o dia 03 de outubro de 2021, com o seguinte assunto no e-mail:
Concurso de Redação – Nível xx..

5.2 Segunda etapa:
5.2.1 As redações selecionadas e postadas dentro do prazo estipulado serão avaliadas pela
comissão organizadora do concurso, conforme os critérios definidos no Art. 6º, e classificadas
em ordem decrescente de pontuação.
6. Dos critérios a serem adotados:
6.1 Serão adotados os seguintes critérios para a correção das redações, tanto pelos professores
das Instituições Educacionais quanto pelos professores do Sistema de Ensino CNEC:
GRADE 1
25 pontos cada
item

GRADE 2
15 pontos
TOTAL =

Atendimento:
l. ao tema;
II. ao gênero;
III. ao número de linhas;
IV. à norma culta;
V. à coesão e à coerência.
Autoria e expressividade dos textos, levando
em consideração o uso produtivo do
repertório sociocultural.
40 PONTOS

7. Da premiação:
7.1 Serão premiados os alunos, dentro de cada nível, a saber:
• Certificado de premiação + Medalha: do 1º ao 3º classificado;
• Certificado de classificação: do 4º ao 10º classificado;
• Certificado de participação: todos os classificados para a segunda etapa.
• E-book (portal) com as 100 melhores redações.
7.2 Havendo empate, será premiado o aluno mais jovem.
7.3 As 100 primeiras redações classificadas farão parte de uma publicação digital, que estará
disponível no endereço https://redacoes.cneceduca.com.br
8. Da Comissão Organizadora:
8.1 A Comissão Organizadora deste Concurso é composta por professores do Sistema de Ensino
CNEC.
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora deste
Concurso.

Brasília/DF, 14 de maio de 2021.
Comitê Gestor CNEC

Anexo I— Calendário Oficial - Concurso de Redação
Data/Período
Atividade
14/05/2021
Lançamento do Edital
14/05/2021 e 26/08/2021
Divulgação do concurso para os alunos
27/08/2021
Entrega das Redações – Etapa local
01/10/2021
Resultado da Etapa Local – 2 selecionados
para cada nível.
03/10/2021
Data limite de envio do e-mail com as
produções selecionadas- om o seguinte
assunto no e-mail: Concurso de Redação –
Nível xx.
23/11/2021
Divulgação dos resultados e lançamento do
portal com as redações.

Anexo II —Concurso de Redação
Aluno:
Unidade:
Ano/Série:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nível:

Cidade:

Estado:

