PROGRAMA ESCOLAS CRIATIVAS
CONCURSO DE REDAÇÃO – NOSSA CASA: UM MUNDO NOSSO
29 de setembro de 2020

Estudantes selecionada(o)s (em ordem alfabética):



12 prêmios para 5° e 6° anos:

Antônio Douglas Dourado dos Santos
Carlos Vinícius Fonteles
Cecília Morais Raposo Almeida
Francisco Guilherme Rocha Teixeira
Gisely Araújo freires
Jairlom Albuquerque Pereira
Julya Pessoa Conrado
Maiara Santos Teixeira
Maraísa Santos Teixeira
Maria Luiza Sousa De Sousa
Maria Paula Teixeira de Lucena
Yana Clarice Freitas da Rocha



Todos se ajudam
Minha Vida no Tempo de Isolamento Social
Gratidão
Surpresa do dia do aniversário do meu tio
Um mundo novo
Minha vida, minha quarentena
O Relógio do Isolamento
Meu mundo em casa
A pandemia e a nossa rotina
Cada cor representa a construção da minha casa.
Nosso Lar
Minha casa, meu refúgio!

18 prêmios para 7°, 8° e 9° anos:

Ana Mayra de Souza Carvalho
Ana Isa Souza Araújo
Andressa Fonteles de Freitas
Bárbara Raira Medeiros Souza
Carla Conceição Costa Vasconcelos
Carlos Estevão Brito Sousa
Cayo Wemerson Souza Sampaio
Elisvelton Teixeira Roque

Minha casa: meu refúgio
Para todos os momentos que já amei
A união em tempo de pandemia
Tempos difíceis
Você realmente usa a empatia a favor do outro?
Ou só quando te convém?
Ninho
Etéreo
A importância do hoje

Francisca Jasmin dos Santos Souza
Geiciane Naira Araújo Pereira
Gennicy Kamily Diniz de Carvalho
Giovana dos Santos Souza
Lara Evely Souza Alves
Luciano Erick Mendes
Mateus Freitas de Vasconcelos
Melina Nécta Ferreira de Oliveira
Pedro Henrique dos Santos Silva
Thaís Maria Rizzello



Minha vida em transformação
Nosso mundo agora bem menor
Para Além do Meu Telhado
Isolamento é discernimento!
22/04/2020
Como vivemos
Afinal, o que mais importa na vida?
A saudade
Através das Paredes
Tempo de transformações

Critérios de Seleção:

A) Adequação com o Tema:
As redações inscritas devem se relacionar com a experiência vivida pela(o)s estudantes em casa durante a
quarentena: seus espaços e detalhes, as pessoas da casa, o olhar para a cidade estando dentro de casa.
B) Coesão e Adequação à Língua Portuguesa
Serão analisados aspectos formais do texto, como ortografia, acentuação, separação de sílabas; correção
gramatical; clareza e concisão na exposição textual; utilização dos tempos e modos verbais; concordância
verbal e nominal; escolha lexical; interferência excessiva de estruturas da linguagem oral no texto escrito. A
partir deste critério também será observada a relação entre todas as partes do texto, ou seja, os elementos
coesivos que, na língua, cumprem exatamente a função de garantir a unidade no texto, como colocação
pronominal, ligação entre as ideias, paragrafação, dentre outras.
C) Originalidade
Identificar na produção textual o estilo próprio da(o) estudante, sua identidade e seu jeito único de se
expressar. É possível identificar a originalidade tanto numa ideia única e inédita, quanto numa possibilidade
de remontar, de seu jeito, um outro texto, feito originalmente por outro(a) autor(a).
D) Elementos Formais do Gênero Textual
Características estruturais que compõem o gênero textual escolhido (que é de livre escolha de cada autor/a),
verificando-se em que medida a(o) autor(a) se vale da estrutura característica do gênero a ser produzido para
organizar seu raciocínio e apresentá-lo ao leitor de forma convincente ou verossímil.

