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Olimpíada de Língua Portuguesa premiará
professores e estudantes de escolas públicas
Inscrições devem ser feitas pela internet até 30 de abril

Poemas, memórias literárias, crônica e artigos de opinião são as categorias para inscrição de trabalhos na olimpíada

Estão abertas as inscrições para a Olimpíada de Língua Portuguesa “Escrevendo
o Futuro”. Podem participar da competição professores e estudantes de escolas
públicas de turmas do 5º ano do ensino
fundamental ao 3º ano do ensino médio.
O prazo segue até o dia 30 de abril.
Valorizando a interação das crianças e
jovens com seu meio, a quarta edição da
Olimpíada adota o tema “O lugar onde
vivo”. Assim, para escrever os textos, o
aluno deve resgatar histórias, estreitar
vínculos com a comunidade e aprofundar
o conhecimento sobre a realidade. A proposta é estimular, também, o exercício da
cidadania.
Todo o processo de inscrição e adesão,
digitalização dos textos selecionados na
etapa escolar e avaliação nas demais
etapas será realizado pela internet. O

regulamento completo está disponível no
endereço www.escrevendoofuturo.org.br.
Entre as categorias concorrentes, Poemas
(para alunos do 5º e 6º ano do ensino
fundamental), Memórias Literárias (para
alunos do 7º e 8º ano do ensino fundamental), Crônica (9º ano do ensino fundamental e 1º ano do ensino médio) e Artigos de opinião (2º e 3º anos do ensino
médio).
Premiação
O programa vai distribuir prêmios nas
etapas estadual, regional e nacional a estudantes, professores e escolas públicas.
Os professores inscritos e os alunos autores dos 500 textos semifinalistas selecionados na etapa estadual receberão os
seguintes prêmios: professor – medalha e

cupom para retirada de um ou mais livros
na livraria montada no local do encontro
regional; aluno – medalha e cupom para
retirada de um ou mais livros na livraria
montada no local do encontro de semifinalistas.
Na etapa regional, serão distribuídos os
seguintes prêmios: professor – medalha e
um tablet; aluno – medalha e um tablet;
escola participante – placa de homenagem.
Na etapa nacional, os professores inscritos e os alunos autores dos 20 textos
selecionados receberão os seguintes prêmios: professor – medalha, um notebook
e uma impressora; aluno – medalha, um
notebook e uma impressora; escola participante: 10 microcomputadores, uma
impressora, um projetor multimídia, um
telão para projeção e livros.

IFRJ no Parque Nacional da Serra dos Órgãos
Alunos do curso Técnico em Química
do campus São Gonçalo do IFRJ realizaram uma visita técnica ao Parque
Nacional Serra dos Órgãos (PARNASO), na sede de Guapimirim, no último dia dia 11 de março.

Clique e saiba mais
http://www.ifrj.edu.br/saogoncalo

