CONCURSO DE REDAÇÃO ACESA

O presente concurso, organizado pela Associação Comunitária de Educação em Saúde e
Agricultura – ACESA tem por objetivo selecionar e premiar os 03 melhores textos sobre o
tema: Agroecologia para modos de vidas sustentáveis que serão utilizados como textos base
da comemoração dos 35 anos da ACESA e publicados no site da ACESA, assim como servirá
de incentivo à leitura e escrita dos estudantes do 9º ano das Escolas Famílias Agrícolas que
fazem parte do raio de atuação da presente organização.
1. Finalidade
O processo visa selecionar os 03 (três) melhores textos sobre o tema proposto no presente edital,
que serão utilizados como textos base da comemoração dos 35 anos da ACESA e publicados
no site da ACESA, assim como servirá de incentivo à leitura e escrita dos estudantes
envolvidos. Para isto, cada EFA que trabalha com alunos do 9ª ano do ensino fundamental
selecionará 01 texto e fará a inscrição no concurso conforme regras do edital. Dentre eles, os
03 melhores textos farão parte da galeria de comemorações dos 35 anos da ACESA e serão
publicados no site da ACESA.
2. Tema:
Agroecologia para modos de vidas sustentáveis
3. Objetivo
O concurso tem por objetivo selecionar e premiar os 03 melhores textos sobre agroecologia que
farão parte da galeria de comemorações dos 35 anos da ACESA e serão publicados no site da
ACESA, assim como servirá de incentivo à leitura e escrita dos estudantes do 9º ano das Escolas
Famílias Agrícolas que fazem parte do raio de atuação da ACESA.
4. Da Participação
4.1 O concurso destina – se a estudantes do ensino fundamental (9º ano) de Escolas
Famílias Agrícolas parceiras da ACESA, mediante aceitação das normas deste edital;
4.2 As inscrições estarão abertas no período das 09h00min do dia 07 às 17h59min do dia
08 de outubro de 2021.
4.3 As inscrições são gratuitas.
4.4 Consideram-se aptos a submeter as propostas os alunos regularmente matriculados nas
EFA´s que estão matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental.
4.5 Cada escola pode inscrever até 01 estudante com seu respectivo texto já pré
selecionado e analisado pelos professores/orientadores da EFA.
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4.6

A Seleção dos estudantes e inscrição no concurso é de responsabilidade

exclusiva da escola juntamente com o quadro de professores, diretores e alunos.
4.7

Os autores ou responsáveis deverão preencher o formulário de inscrição disponível
para

baixar

no

site:

www.acesa.eco.br

e

enviados

para

o

e-mail:

acesa.educacao@gmail.com.
4.8 Após o preenchimento do formulário de inscrição, o responsável receberá um e-mail
de confirmação automático.
4.9 As inscrições que não atenderem aos requisitos serão desclassificadas.
4.10 É vedada a participação do concorrente com mais de um texto. Em caso de ocorrer o
envio de mais de um texto pelo mesmo candidato, será considerado o último texto
enviado.
4.11 Não serão aceitas inscrições após o horário e o período definidos.
4.12 Os textos que não atenderem os requisitos do edital - seja pelo formato, pelo conteúdo
ou pela documentação apresentada - serão desclassificados.
4.13 Encerrado o prazo das inscrições, serão recolhidos os arquivos digitais pela Comissão
Organizadora do Concurso e encaminhados à Comissão Julgadora.
5.

Do texto
Das Regras para as Redações:
As redações deverão ter entre 23 (vinte e três) e 30 (trinta) linhas.
As redações deverão apresentar as 5 (cinco) competências definidas pelo ENEM, a
saber:

Competência 1: Demonstrar domínio da norma-padrão da língua escrita.
Competência 2: Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de
conhecimento, para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo
argumentativo.
Competência 3: Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e
argumentos em defesa de um ponto de vista.
Competência 4: Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a
construção da argumentação.
Competência 5: Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os
direitos humanos
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6.

DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO

5.1 As redações serão corrigidas por uma comissão de professores especialistas na área;
5.2 A redação receberá nota 0 (zero) se apresentar uma das características a seguir:
5.2.1 fuga total ao tema;
5.2.2 não obediência à estrutura dissertativa-argumentativa;
5.2.3 texto com até 7 (sete) linhas;
5.2.4 impropérios, desenhos ou outras formas propositais de anulação;
5.2.5 desrespeito aos direitos humanos (desconsideração da Competência 5);
5.2.6 folha de redação em branco no drive, mesmo que tenha sido escrita no rascunho.

7. Da Comissão Organizadora
A Comissão Organizadora será composta por 05 (cinco) membros da equipe técnica e 01
diretor da Associação Comunitária de Educação em Saúde e Agricultura – ACESA.

8. Da Comissão Julgadora:
A Comissão Julgadora será composta por 05 pessoas, sendo assim dividida: 01 membro da
equipe técnica da ACESA, 01 diretor/a da ACESA, 01 Membro da UAEFAMA, 01 Membro
da RAMA, 01 Membro da LEDOC da área de Humanas, devendo a coordenação dos
trabalhos ser exercida pelo representante da equipe técnica, e na sua ausência o seu suplente.

9. Das Fases do Concurso:

1º Fase: A primeira fase compreende as seguintes etapas:

I Etapa: Divulgação nas escolas
A primeira etapa do concurso se inicia com a divulgação do edital pela ACESA, visitas as
EFA´s para leitura e esclarecimento de possíveis dúvidas acerca do edital a fim de estimular
a participação dos alunos.
II Etapa: Live/formação sobre a Temática
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A ACESA juntamente com a comissão julgadora organizará uma live/formação sobre
a temática a ser trabalhada nos textos elaborados pelos alunos. É obrigatória a participação
de todos os alunos.
III Etapa: Produção dos Textos e Classificação nas EFA´s
A Escola juntamente com seu quadro de professores irão estimular e auxiliar os estudantes
na escrita dos textos sobre o tema pré definido na publicação do edital
IV Etapa: Execução e registro das atividades planejadas por meio de fotos ou vídeos.
A Escola juntamente com o seu quadro de professores farão o registro das atividades
executadas com os alunos por meio de fotos e vídeos e farão o preenchimento de uma tabela
com a quantidade, idade, gênero dos alunos que participaram da ação por meio da
elaboração de textos. Será disponibilizado uma tabela - modelo no site: (www.acesa.eco.br)
V Etapa: Correção e seleção do melhor texto.
As EFA´s em comum acordo com seu quadro de profissionais selecionarão o texto melhor
elaborado para inscrever na sexta fase do concurso;
VI Etapa: Inscrição e envio da redação
A Escola, junto aos estudantes selecionados, preencherão a ficha de inscrição que se
encontrará disponível no site da ACESA (www.acesa.eco.br) e enviarão para o e-mail
(acesa.educacao@gmail.com) juntamente com a redação, tabela de registro dos alunos
participantes, fotos ou vídeos das atividades. Os textos deverão ser manuscritos ou
digitados,

digitalizados

e

enviadas

no

formato

pdf

para

o

e-mail

(acesa.educacao@gmail.com). Deverá ser utilizada a folha padrão da redação do Enem, a
ser fornecida pela Escola.
9.1 Ao encaminhar as redações, os estudantes participantes, bem como os responsáveis
por estes, estarão automaticamente submetendo-se às normas estabelecidas neste
regulamento e declaram-se cientes.
9.2 Ao enviarem as redações, os estudantes, seus responsáveis e a Escola manifestarão
estarem de acordo, para todos os efeitos, com a publicação e a divulgação das redações
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concorrentes, bem como com o repasse automático de todos os direitos de uso da
redação e eventuais imagens produzidas durante a realização das atividades e
impressão integral do seu conteúdo na imprensa ou em outros meios de comunicação.
2º Fase: Seleção
A ACESA juntamente com a banca julgadora pré definida reunirá –se por meio da plataforma
google meet e fará a seleção dos 03 vencedores, escolhendo respectivamente: o primeiro,
segundo e terceiro lugar.
A Comissão Julgadora considerará os critérios de correção dispostos no item 4 do presente
edital, assim pontuados:
Competência

Pontos

1

0 a 200

2

0 a 200

3

0 a 200

4

0 a 200

5

0 a 200

Total

0 a 1000

10. Dos Direitos de Propriedade Intelectual
10.1 O texto vencedor e os outros classificados, que irão compor a galeria da comemoração
dos 35 anos da ACESA, terão sua propriedade intelectual cedida de pleno direito, e
por prazo indeterminado, a Associação Comunitária de Educação em Saúde e
Agricultura – ACESA, não cabendo a este órgão quaisquer ônus sobre seu uso,
direitos autorais e outros pagamentos/ressarcimentos que venham a ser reivindicados
pelos participantes do concurso.
10.2 Cabe à Comissão Organizadora o arquivamento dos demais textos inscritos, bem
como a disponibilização pública destes para pesquisas científicas respeitando os
direitos de propriedade intelectual, pelo prazo mínimo de cinco anos.
10.3 Estes textos não serão utilizados para quaisquer outros fins.
11. Resultado Final da Seleção:
10.1 A divulgação dos vencedores acontecerá nas redes sociais da Associação Comunitária de
Educação em Saúde e Agricultura – ACESA: Site (www.acesa.eco.br) Instagram (@acesa.eco)
e Face book (@acesa.eco)
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12. Premiação:
1º lugar: R$ 1.500,00
Escola: R$ 1.000,00
Estudante: R$ 500,00
2º lugar: R$ 1.200,00
Escola: R$ 900,00
Estudante: R$ 300,00
3º lugar: R$ 1.000,00
Escola: R$ 800,00
Estudante: R$ 200,00
12.1 Todos os estudantes receberão medalhas pela participação.
12.2 A premiação e entrega das medalhas será realizada no âmbito de um seminário a ser
realizado no mês de novembro de 2021 com EFA´s, UAEFAMA e parceiros.
12.3 É obrigatório a participação de pelo menos 01 monitor e 01 estudante de cada escola
que fez parte do processo do concurso.
12.4 Em comum acordo com as EFA´s; a ACESA participará do momento de entrega das
medalhas aos estudantes participantes do concurso.
13. Do Cronograma:

ETAPA

DATA

Divulgação nas escolas

29 de agosto a 14 de setembro

Live/Formação sobre a temática

15 de setembro

Realização das redações nas escolas

17 a 24 de setembro

Classificação pelos Professores

25 de setembro a 05 de outubro

Inscrição e envio das redações

07 e 08 de outubro

Avaliação Técnica da Comissão Julgadora 13 a 25 de outubro
Divulgação do Resultado Geral

28 de outubro

Premiação

Novembro
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