I - CONCURSO DE REDAÇÃO/ 2018 : NOTRELITERÁRIO AZUL
EDITAL
1-OBJETIVO
O 1º Concurso de Redação, promovido pelo Colégio Notre Dame de Lourdes, é direcionado a alunos de
quarto ano do Ensino Fundamental I a 2ª série do Ensino Médio – Rede Azul – Unidade Cuiabá- MT. Visando
despertar nos estudantes o interesse pelos temas relacionados à Fundadora da Congregação Santa Emilie
de Villeneuve, escola, afetividade, espiritualidade, cidadania, solidariedade, e como incentivo à reflexão
sobre a temática “Obra, Vida e Missão de Santa Emilie de Villeneuve.”
2-TEMA
“Obra, Vida e Missão de Emilie de Villeneuve”
3- INSCRIÇÃO E REALIZAÇÃO DO CONCURSO
3.1 - A realização da inscrição deverá acontecer até o dia 05/11 pelo www.portalcndl.com.br.
3.2 – Taxa de inscrição: R$ 20,00 (vinte reais) e o pagamento será efetuado na secretaria do Colégio /
departamento financeiro.
3.3 – A prova de Redação será realizada no dia 10/11 das 8h às 11h.
4-REGULAMENTO DO CONCURSO
4.1 – O Concurso de Redação destina-se a todos os estudantes do quarto ano do Ensino Fundamental I a 2ª
série do Ensino Médio.
4.2 – Serão premiadas as três melhores redações de cada nível, selecionadas pela banca julgadora. As
redações selecionadas deverão obedecer aos seguintes critérios de avaliação:
- adequação ao tema proposto;
- mínimo de 25 e máximo 30 linhas;
- clareza, coerência e coesão;
- correção gramatical;
- linguagem obedecendo à norma culto padrão;
- texto inédito e original.

5- DA INSCRIÇÃO E REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS
O edital do concurso estará disponível a partir de 26/10/2018 na página do portal do colégio em:
www.portalcndl.com.br
– Os professores poderão trabalhar o tema com os alunos, incentivando pesquisa e reflexão no ambiente
escolar e extraclasse.
- As disciplinas de Redação, Língua Portuguesa, Ensino Religioso, Sociologia e Filosofia farão a divulgação do
concurso e a sensibilização para o Tema. Os textos deverão, obrigatoriamente, ser prescritos no campo
Rascunho e Folha Original ” da Ficha de Participação.

6 – SÃO PRÉ-REQUISITOS DA REDAÇÃO CONCORRENTE:
- Ser realizado na data e horários pré-determinados pelo colégio;
-Ser confeccionado no formulário padrão (“Formulário de Redação do 1ºConcurso); conter TODAS as
informações solicitadas no formulário padrão;
- Abordar o tema proposto: “Obra, Vida e Missão de Santa Emilie de Villeneuve” respeitando os prérequisitos de cada nível de ensino.
- Tipologia Textual: Narração - Ensino Fundamental I e II
- Tipologia Textual : Dissertação- Ensino Médio
6.1 – O formulário padrão, deverá conter a redação inscrita, bem como todos os dados cadastrais solicitados.
6.2 - A ausência de qualquer informação solicitada no formulário padrão implica em desclassificação do
respectivo trabalho.
6.3 - A redação deverá ser redigida de próprio punho pelo aluno, no “Formulário de Redação do 1º Concurso
da Rede Azul de Ensino – Colégio Notre Dame de Lourdes”.
6.4 - Critérios para a narração:

- Clareza e objetividade
- Nível linguístico adequado às personagens e ao narrador
- Predomínio de verbos como o pretérito perfeito do modo indicativo e suas correlações
- Ilustrações descritivas referentes ao ambiente e às personagens
- Articulação da trama e seus desdobramentos
- Criatividade e autoria
- Exploração dos diversos discursos como: direto, indireto, indireto livre e do narrador
- Inserção de um ou mais clímax
- Relação factual de causa e efeito
- Consideração referente ao preceito da narração ( fundo ou mensagem moral)

- Composição dos períodos de forma fluente e atrativa ao leitor
- Definição clara de narrador: interno, externo, onisciente
- Linearidade do enredo factual ou tênue
- Coesão e coerência
- Definição do ponto de vista narrativo
- Espaço físico e definição do tempo

6.5 - Competências Necessárias para o I - CONCURSO DE REDAÇÃO/ 2018 : NOTRELITERÁRIO AZUL,

baseadas na plataforma - Enem
A correção das redações será feita com um modelo padronizado de critérios. Ou seja, tirar a nota máxima
não é sorte, é capacidade de produzir um texto que se enquadre no que é pedido. Importante: um bom texto
é aquele que cumpre a sua função, e no momento, a ideia é que ele se encaixe nessas 5 competências,
necessárias para a Produção Escrita para o Enem:
Competência 1- Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da Língua Portuguesa
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 em prosa.
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.

7- DO JULGAMENTO E PREMIAÇÃO
7.1 – Os trabalhos apresentados serão examinados por Comissão Julgadora, composta por, no mínimo, três
membros a serem indicados.
Parágrafo único – Os membros da Comissão Julgadora serão designados em ato.
7.2 – A Comissão Julgadora deverá eleger as três melhores redações, dentre as redigidas pelos alunos
inscritos no concurso.
7.3 – O julgamento levará em conta: As competências e habilidades necessárias para a produção textual e
empregadas pelo aluno escritor, referentes ao nível escolar e idade do candidato. A capacidade de pesquisa
e informações adquiridas por fontes confiáveis para o reconhecimento e elaboração escrita sobre a Obra e
Vida de Emilie de Villeneuve.

8- PREMIAÇÃO
8.1 - Serão premiados os três primeiros lugares de cada nível (Fundamental I, Fundamental II e Ensino
Médio). Os prêmios serão distribuídos de acordo com a classificação:
- 1ºLugar: material didático completo (livros e/ou apostila) do ano letivo de 2019.

- 2º Lugar: quitação da 2ª parcela da mensalidade de 2019, desde que o aluno (a) esteja regularmente
matriculado no Colégio Notre Dame de Lourdes e esteja com todas as parcelas anteriores quitadas, não
havendo débitos pendentes.
- 3ºLugar: um kindle.

9. DIVULGAÇÃO
- Lançamento dos textos premiados no www.portalcndl.com.br;
- Os textos concorrentes serão analisados por professores de Linguagens;
- Os 10 melhores textos serão divulgados nas redes sociais do Colégio Notre Dame de Lourdes;
- Reportagem com os autores dos 10 melhores textos e divulgação no: www.portalcndl.com.br;

