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PORTARIA Nº 077/2021 

 

Regulamenta o 1º Concurso de Redação das 

Escolas Municipais de Itamarati de Minas no 
âmbito do Prêmio “Itamarati de Minas: Cidade, 

Identidade e Memória, no ano de 2021. 

 

HAMILTON DE MOURA FILHO, Prefeito Municipal de Itamarati de Minas, 
Estado de Minas Gerais, no uso das suas atribuições legais, e especialmente na Lei 

Municipal nº 911, de 12 de julho de 2021, 

RESOLVE: 

Art.1º - Regulamentar o 1º Concurso de Redação das Escolas Municipais de 

Itamarati de Minas no âmbito da Lei Municipal nº 911/2021, que criou o Prêmio 

“Itamarati de Minas: Cidade, Identidade e Memória, conforme se descreve: 

 

1- Público alvo:   

Alunos do Ensino Fundamental II regularmente matriculados nas escolas municipais 
de Itamarati de Minas. 

 

2 - Assunto/Tema  

● 6º ano: Itamarati de Minas - que cidade linda!  

● 7º ano: Itamarati de Minas - o que eu posso fazer para preservar a história da 
cidade que amo?  

● 8º ano: Você ainda não conhece esta cidade: descubra Itamarati de Minas 

● 9º ano: Itamarati de Minas e seus idosos - fonte viva de memória histórica! 

 

3 - Tipo de texto: 
Argumentativo.  

4 - Extensão mínima/máxima: 

 Alunos do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental II – texto de 15 a 20 linhas.  
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5 - Seleção inicial e remessa dos textos:  

Cada professor fará a correção dos textos produzidos por seus alunos de 

acordo com o nível e o ano da série mencionadas no item 2 e acompanhando os 
critérios estabelecidos no item 6.  

Na primeira etapa de classificação, o professor da turma fará a correção do 
texto e a classificação de três textos finalistas, na seguinte ordem de classificação: 

primeiro, segundo e terceiro lugar. 

 

6 - Critérios de correção:  

As redações serão analisadas usando os seguintes critérios de correção: 

● domínio da língua padrão e conhecimento de aspectos gramaticais básicos 
(concordância, regência, pontuação, grafia).  

● domínio da história e da cultura local e da dimensão da proposta do tema. 

● organização das ideias (coerência, coesão). 

● proposta de intervenção, de melhoria a partir do tema. 

Critérios Nota Máxima Variações de cada critério 

Competência I - Domínio 
da língua padrão (grafia e 

pontuação) 

25 0-> Muitos erros, quase 1 por linha. 

5-> ¾ das linhas com erros.  

10-> ⅕ das linhas com erros.  

15-> ⅓ das linhas com erros.  

20-> 1 ou 2 erros. 

25-> nenhum erro. 

Competência II - 
Compreensão do tema e 

dimensão da proposta 

25 0-> fuga total ao tema e à dimensão esperada  

5-> fuga parcial ao tema ou à dimensão 
esperada.  

10-> tema 1. 

5-> tema recorrendo à cópia de outros 3 textos  

20-> tema consistente e dimensão. 

25-> excelente domínio do tema e dimensão 

bem claros. 
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Competência III - 
Organização das ideias 

(coerência, coesão) 

25 0-> sem estética e sem clareza.  

5-> Aglutinação de palavras ou separação 
incorreta das sílabas.  

10-> Ideias ainda embaralhadas, sem 

coerência.  

15-> ideias quase organizadas, mas ainda a 
melhorar.  

20-> Ideias organizadas.  

25-> Ideias bem organizadas, em ordem 

sequencial adequada. 

Competência IV - 
Elaborar proposta de 

solução para o 
problema abordado, 

mostrando respeito aos 
valores humanos e 

considerando a 
diversidade 

sociocultural. 

25 0-> não existe proposta de intervenção.  

5-> proposta vaga.  

10-> proposta existente, mas não bem 
esclarecida. 

15-> proposta existente.  

20-> boa proposta.  

25-> Possui proposta muito bem explicada e 

articulada ao tema. 

 

7 - Do critério de desempate: 

Como critério de desempate será considerado a maior nota no item pertinência 

temática e adequação à proposta apresentada neste regulamento.  

8 - Comissão Julgadora:  

Após a correção e seleção pela professora da turma de três redações as mesmas 
serão entregues na Secretaria de Educação para serem julgados pela Comissão 

Julgadora composta por 2 (dois) membros do Conselho Municipal do Patrimônio 
Cultural e 2 (dois) representantes da SMEC (Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura).  

9 - Divulgação dos resultados:  

A divulgação dos resultados será feita pelas redes sociais da escola e da Prefeitura 
durante o mês de outubro.  
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10 – Premiação:  

1º lugar: Prêmio de R$ 500,00 (quinhentos reais) – para os 4 (quatro) finalistas - do 6º 

ao 9º ano. 

2º lugar: Prêmio de R$ 300,00 (trezentos reais) – para os 4 (quatro) finalistas - do 6º 

ao 9º ano.  

3º lugar: Prêmio de R$ 200,00 (duzentos reais) – para os 4 (quatro) finalistas - do 6º 

ao 9º ano. 

 

11 - Cronograma  

04/08/2021 - Apresentação e divulgação do edital.  

09 e 10/08/2021 / 23 e 24/08/2021 - Aplicação da proposta no PET (durante as aulas) 

13 e 14/09/2021 - Entrega da folha da redação na Escola 

27 e 28/09/2021 - Entrega da Primeira eliminatória  

11/10/2021 - Divulgação do Resultado   

 

A entrega da premiação no ano de 2021 será em uma sessão solene no mês de 

outubro. 

 

12 - CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

Os casos omissos serão julgados pela Comissão Organizadora, não cabendo recursos 

ou qualquer forma de revisão. Na correção das redações, será considerada a norma 
ortográfica vigente.  

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor 

nesta data. 

Itamarati de Minas/MG, 3 de agosto de 2021 

 

 

Hamilton de Moura Filho 
Prefeito Municipal 


