
 

 

Projeto Concurso de Redação 
 

 

 

Objetivo 

O objetivo do Concurso de Redação do Fundamental II UNASP-SP é incentivar a habilidade na 

produção textual por meio de um gênero proposto.  

Público-Alvo 

Este concurso destina-se aos alunos regularmente matriculados no UNASP - SP no ensino 

Fundamental II.  

Modalidade 

Os gêneros escolhidos para a elaboração do texto são:  

 6º ano: Notícia 

 7º ano: Reportagem 

 8º ano: Carta Argumentativa 

 9º ano: Dissertação Argumentativa 

A quantidade de linhas será definida na proposta por ano e dependerá do gênero utilizado. 

O tema a ser desenvolvido será anunciado no dia da realização do concurso. 

Da Realização do Concurso 

Para participar do Concurso, o (a) candidato (a) deverá ser aluno (a) devidamente matriculado no 

UNASP. 

O concurso será realizado nas dependências do prédio Ellen White no Colégio UNASP-SP. O 

candidato deverá comparecer com 30 (trinta) minutos de antecedência ao local do concurso, 

portando lápis, borracha e caneta azul ou preta. 

No dia do concurso os candidatos deverão observar as seguintes instruções:   

I- Não portar material de consulta, telefones celulares ou aparelhos similares;  

II- Não apresentar comportamento indevido ou descortês para com qualquer dos aplicadores, 

auxiliares ou autoridades;  

III- não se retirar da sala, na qual realiza a prova, antes de transcorridos 45 (quarenta e cinco) 

minutos do seu início.  

4.4. Estará automaticamente desclassificado do concurso o candidato que:  

I- Utilizar durante a prova, telefones celulares, livros ou anotações;  

II- Não cumprir rigorosamente os requisitos solicitados nos critérios de avaliação. 

 

A redação deverá ser escrita de modo legível, com caneta esferográfica preta ou azul. 

O candidato terá 90 minutos para redigir a redação e deverá respeitar esse tempo. Não haverá tempo 

adicional. Sendo assim, as redações serão recolhidas pelo fiscal até o prazo de encerramento do 

concurso. 

 



 

Do processo de Inscrição 

Não será cobrada taxa de inscrição para o concurso. Ela deverá ser feita no SOP. 

Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer esse Edital e certificar-se de que preenche 

todos os requisitos exigidos no item 2. 

A assinatura do participante, na folha de redação, implicará a aceitação plena das condições 

estabelecidas neste Regulamento. 

Comissão Julgadora 

A comissão julgadora será composta pela equipe do Fundamental II que premiará as 4 primeiras 

vencedoras, observando os critérios expostos abaixo. 

Critérios de Avaliação 

Adequação ao tema - Será entendida como condição obrigatória entre o texto e o tema proposto no 

edital. 

Qualidade da redação – Serão levadas em consideração aspectos estéticos, gramaticais, estilísticos e 

estruturais. 

Originalidade – Será anulada a redação cujo conteúdo evidencie plágio ou paráfrase. 

A redação deverá ter o número de linhas determinado na proposta, conforme o gênero solicitado. 

A produção textual deverá conter um título. 

O texto apresentado deverá ser desenvolvido de forma a contemplar a apresentação, o 

desenvolvimento delas e uma conclusão das ideias.  

A inadequação, fuga do tema ou ilegibilidade da letra na produção da redação incorrerá na 

desclassificação do participante. 

Só serão consideradas as redações manuscritas pelo próprio candidato, não podendo, em hipótese 

alguma, outra pessoa fazê-lo, exclusos casos onde o candidato seja portador de necessidades 

especiais. 

A redação não será devolvida ou revisada em nenhuma hipótese. 

Cronograma 

Realização do Concurso de redação II. 

Divulgação dos vencedores no Auditório. 

Premiação  

Serão premiados 4 alunos:  

 Apenas um aluno do 6º ano; 

 Apenas um aluno do 7º ano; 

 Apenas um aluno do 8º ano; 

 Apenas um aluno do 9º ano. 

 



 

Cheque no valor de 250,00 

Divulgação do Resultado 

O resultado final do concurso será divulgado posteriormente ainda no  ano em curso. 

Considerações Finais 

A decisão da comissão julgadora será soberana, não se admitindo contra ela nenhum recurso. 

Eventuais dúvidas decorrentes deste regulamento serão esclarecidas ou resolvidas pela comissão 

julgadora do concurso. 

Não serão devolvidos textos, documentos ou quaisquer materiais entregues ou enviados aos 

cuidados da comissão organizadora. 


