
 

 

 

 Recife, 26 de abril de 2016.  

Oficio Circular nº 103/2016– GAB/SE  

Senhores Gestores e Coordenadores Pedagógicos,  

Lembramos que as inscrições na 5ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa 
(OLP) Escrevendo o Futuro encerram no próximo dia 30/04 (sábado).  

Temos, atualmente, 22 escolas (lista em anexo) da Rede Municipal de Recife inscritas 
na OLP. Aproveitamos esse momento para cumprimentar estas unidades que têm 
oportunizado aos estudantes a sua participação. 

A Olimpíada é uma excelente oportunidade para os estudantes do 5º ao 9º ano 
aprenderem,  entre outras coisas, a olharem mais atentamente para o lugar onde vivem e 
materializarem esse olhar através de ações de linguagem como o Poema, a Memória Literária 
e a Crônica. 

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 

Se a sua Escola ainda não foi inscrita, há excelentes razões para fazer isso.  

 Para os Professores: A Olimpíada oferece um processo formativo que auxilia na 
reflexão sobre sua prática e sobre a função social da escrita, fortalecendo seu trabalho 
em sala de aula. 

 Para os estudantes: A experiência de produção de textos possibilita a 
ampliação das competências na linguagem oral, na leitura e na escrita, além de 
aprofundar o olhar sobre o lugar em que vivem. É uma consistente oportunidade para 
a efetivação dos direitos de aprendizagem propostos na Política de Ensino. 

 Então, acesse o site www.escrevendoofuturo.org.br e faça a inscrição!  

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 

 

http://www.escrevendoofuturo.org.br/


 


