
  

OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA DO SESI-PB 

“CONCURSO DE REDAÇÃO SESI/STTP” 

1-DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.  

1.1 Da Natureza 

A OLSP-CONCURSO DE REDAÇÃO SESI/STTP é uma ação exclusivamente pedagógica, 
sendo a participação voluntária e desvinculada à aquisição de qualquer bem, serviço ou 
direito. 

1.2 Da Realização 

A 1ª Olimpíada de Língua Portuguesa para escolas privadas é uma realização da Gerência 
Executiva da Educação do SESI-PB em parceria com a STTP dentro da proposta do “Maio 
Amarelo”.  

1.3 Da Abrangência 

A OLSP-CONCURSO DE REDAÇÃO SESI/STTP 2021 é dirigida aos alunos do Ensino 
Fundamental (escolas públicas e privadas) e Ensino Médio (escolas privadas) da Paraíba. 

1.4 Dos Objetivos 

São objetivos da OLSP-CONCURSO DE REDAÇÃO SESI/STTP 2021: 

Promover um concurso de redação voltado para educação no trânsito, com foco na 
redução de acidentes envolvendo moto. 

Promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento. 

2. DA INSCRIÇÃO 

2.1 Regras gerais 

A escola, ao inscrever-se na OLSP-CONCURSO DE REDAÇÃO SESI/STTP 2021, concorda 
integralmente com todas as condições e regras previstas no presente regulamento. 

Poderão inscrever-se:  

 Ensino Fundamental I-escolas públicas e privadas da cidade de Campina Grande 
devidamente registradas no MEC. 



 Ensino Fundamental II- escolas públicas e privadas da cidade de Campina Grande 
devidamente registradas no MEC.  

 Ensino Médio- escolas privadas da cidade de Campina Grande devidamente 
registradas no MEC.  

A inscrição na OLSP 2021 seguirá as seguintes de diretrizes:  

 As inscrições deverão ser realizadas pelo professor de Língua Portuguesa por 
meio do formulário eletrônico no Microsoft Teams, link do formulário: 
http://bit.ly/inscricoesdelp 

 Cada escola inscreve uma equipe de até 15 alunos de cada categoria. 

 As produções serão enviadas para o e-mail: alexsandrasousa@fiepb.org.br 

2.2 Cronograma 

 Somente serão aceitas inscrições efetuadas dentro do período indicado. 

2.3 Taxa de inscrição 

 A inscrição é gratuita. 
 
3. Do envio das produções. 
 

 O professor deve enviar a (s) redação(ões) manuscrita (s) pelo (s) aluno/a (s) na 
folha oficial do concurso, que se encontra em anexo, no formulário de inscrição 
e no presente edital; sem rasuras e contendo as informações requeridas, 
digitalizada(s) e encaminhada(s) para o e-mail alexsandrasousa@fiepb.org.br.  

 O professor deve sinalizar no campo “ASSUNTO“, CONCURSO DE REDAÇÃO- 
NOME DA ESCOLA. 

 As redações devem ser escritas com letras de “FORMA-CAIXA ALTA”.  

  As produções devem ser feitas de próprio punho com caneta esferográfica 
preta ou azul. 

 A redação deve ter no mínimo 10 linhas e no máximo 20 linhas. 

 Somente serão consideradas, para efeito deste concurso, as redações enviadas 
para o e-mail alexsandrasousa@fiepb.org.br até às 23h59min do dia 24 de maio 
de 2021; 

 O material deverá ser enviado em formato digital (PDF ou JPEG). 

 As produções de desenhos devem ser feitas seguindo a delimitação do espaço 
estabelecido na Ficha Oficial da Produção de Desenho.  

 Produções fora do padrão estabelecido serão desconsideradas.  

  
4. Da Estrutura das Provas 

Fase única-produção textual seguindo os pontos abaixo: 

 Categoria 01- Alunos do Ensino Fundamental I 

mailto:alexsandrasousa@fiepb.org.br


- Modalidade: produção de desenhos com a temática “Redução de acidentes de 
trânsito envolvendo motos”.  

 Categoria 02- Alunos do Ensino Fundamental II: 
- Modalidade: produção textual (texto argumentativo) com a temática “Redução 
de acidentes de trânsito envolvendo motos”. As redações precisam ter uma 
proposta de intervenção. 

 Categoria 03- Alunos do Ensino Médio:  
-Modalidade: produção textual com a temática “Redução de acidentes de 
trânsito envolvendo motos”. As redações precisam ter uma proposta de 
intervenção. 

5-Premiação.  

ESCOLAS PÚBLICAS 

Categoria 01- Alunos do Ensino Fundamental I:  

1º lugar- certificado e bicicleta 

2º lugar-certificado e bicicleta. 

Categoria 02- Alunos do Ensino Fundamental II:  

1º lugar-certificado e bicicleta. 

2º lugar-certificado e bicicleta. 

ESCOLAS PRIVADAS 

Categoria 01- Alunos do Ensino Fundamental I:  

1º lugar- certificado e bicicleta. 

2º lugar-certificado e bicicleta. 

Categoria 02- Alunos do Ensino Fundamental II:  

1º lugar-certificado e bicicleta. 

2º lugar-certificado e bicicleta. 

ESCOLAS PRIVADAS 

Categoria 03- Alunos do Ensino Médio:  

1º lugar-certificado e bicicleta. 



2º lugar-certificado e bicicleta. 

6-Cronograma 

Período de inscrições  04 a 14\05 

Envio das produções. Até 24\05 

Divulgação dos premiados 31\05 

  

Informações Gerais 

 Qualquer dúvida entrar em contato: 2101-9776/ 9192-4250/99249312 (Falar 
com Alexsandra Souza ou Kryshna) 

 A decisão da Comissão Julgadora será soberana, não se admitindo contra ela 
nenhum recurso; 

 Eventuais dúvidas decorrentes deste regulamento serão esclarecidas ou 
resolvidas pela Escola SESI-PB. 

 
Katharine Soares Hluchan Muniz 
Gerente Executiva de Educação  
 
Alexsandra Souza Santos 
Diretora das escolas SESI-PB 
 
Primênia Shuyanne Santos Pessoa 
Coordenadora Pedagógica 
 
Professores  
Francely Chagas Andrade 
Jéssica Pereira Gonçalves 
Elanny Dias 
Fernanda Brilhante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 01 

 

FICHA DE REDAÇÃO  

(Categorias 2 e 3-Produção Textual) 

Nome completo do aluno*:  

Nome da escola*:  

Série que está cursando*: 

Nome do professor*: 

Assinatura do aluno*:  

Orientações  

 Todos os campos devem ser preenchidos 

 A redação deve ter no mínimo 10 linhas e no máximo 20 linhas 

 O texto deve ser escrito de próprio punho com caneta esferográfica preta ou 

azul. 

 O texto deve ser escrito com letras de forma-caixa alta. 

 O texto deve ser de autoria do aluno e estar relacionado ao tema. 

 O texto deve ser escrito dentro do espaço estabelecido na Ficha de Redação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHA OFICIAL DE REDAÇÃO  

ESCREVA UM TEXTO ARGUMENTATIVO COM O TEMA “Redução de acidentes de 
trânsito envolvendo motos” respondendo a seguinte pergunta: Como reduzir acidentes 
de trânsito envolvendo motos?   

Título do texto:  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 

 

 



 

FICHA DE PRODUÇÃO DE DESENHO 

(Categoria 1-Produção de Desenho) 

Nome completo do aluno*:  

Nome da escola*:  

Série que está cursando*: 

Nome do professor*: 

Assinatura do aluno*:  

 

Orientações  

 Todos os campos devem ser preenchidos 

 O texto deve ser escrito com letras de forma-caixa alta.  

 O texto deve ser de autoria do aluno e estar relacionado ao tema.  

 O desenho deve ser feito dentro do espaço estabelecido na Ficha de Produção 

de Desenho.  

 

 

 

 

 

 

 



 
FICHA OFICIAL DA PRODUÇÃO DE DESENHO 

FAÇA UM DESENHO REPRESENTANDO UMA SOLUÇÃO PARA REDUÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO 

ENVOLVENDO MOTOS. 


