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Recife, 22 de março de 2016. 

 

Oficio Circular nº 70/2016– GAB/SE 

 

Senhores Gestores e Coordenadores Pedagógicos,  

Comunicamos que se encontram abertas as inscrições para a 5ª Edição Olimpíada de 
Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro. 

A Olimpíada tem como proposta promover situações de produção de textos para alunos 
de escolas públicas de todo o país, do 5º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino 
Médio, permitindo ganhos que se sobrepõem à seleção e à premiação dos textos, tanto para o 
professor quanto para os estudantes.  

Para o professor de Língua Portuguesa, propõe uma formação que focaliza a reflexão e a 
compreensão da função social da escrita, fortalecendo sua prática em sala de aula. 

Aos estudantes, a experiência de produção de textos possibilita a ampliação e a 
consolidação dos direitos e dos objetivos de aprendizagem, nos eixos propostos na Política de 
Ensino da Rede Municipal, além de aprofundar o olhar sobre o lugar em que vivem, 
aproximando a comunidade da escola. 

Os professores da rede pública e seus alunos do 5º ano ao 9º ano, podem se inscrever 
nas seguintes categorias: 

CATEGORIAS ANOS 
ESCOLARES 

CATEGORIAS ANOS ESCOLARES 

Poema 5º e 6º anos do Ensino Fundamental 

Memórias literárias  7º e 8º anos do Ensino Fundamental 

Crônica 9º ano do Ensino Fundamental 

As inscrições devem ser realizadas até 30/04, através do site:  
 

www.escrevendoofuturo.org.br/concurso 
Poderão se inscrever por uma mesma escola quantos professores desejarem, sendo 

necessário para a inscrição: 

 Informar todos os dados solicitados na ficha de inscrição;  

 Ter obtido autorização do diretor da escola em que leciona para participar da Olimpíada.  
 
O professor que leciona em mais de uma escola poderá fazer a inscrição especificando 

cada escola que leciona a fim de garantir a participação de todos os seus estudantes. Ele 
também pode se inscrever em uma ou mais categorias, de acordo com os anos escolares em 
que leciona na escola pela qual participa.  

Até 29/11 devem ser realizadas Oficinas nas escolas, para participação nas etapas que 
compõem a Olimpíada. 

Para maiores esclarecimentos, informamos que o Regulamento está disponibilizado na 
página da Olimpíada, acima mencionada. 

Contamos com a colaboração de todos, no sentido de divulgar e mobilizar a participação 
de toda comunidade escolar para a atividade mencionada. 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 

 Atenciosamente, 
 

ROGÉRIO DE MELO MORAIS 
Secretário Executivo de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 
Senhores  
GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE 
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