Professores e professoras, participem
da Olimpíada de Língua Portuguesa!
Iniciativa do Ministério da Educação
e do Itaú Social, com coordenação
técnica do CENPEC, a Olimpíada
de Língua Portuguesa realiza ações de
formação para professores(as) e um
concurso de relatos de prática para
escolas públicas de todo o país.

Inscrição dos(as) professores(as) e adesão
das secretarias de educação:
De 22 de fevereiro a 20 de maio de 2021.

A OLIMPÍADA DE LÍNGUA
PORTUGUESA MUDOU!
Novidades
Professores(as) inscritos(as)
desenvolvem as atividades na escola
com os Cadernos Docentes, de acordo
com o gênero no qual se inscreveram,
e devem enviar para a Olimpíada um
relato de prática acompanhado de um
conjunto de materiais sobre o trabalho
desenvolvido por toda a turma.
Como reconhecimento da dedicação
e trajetória coletiva e colaborativa,
a turma inteira segue com o(a)
professor(a) em todas as etapas
da Olimpíada.

Etapas da
Olimpíada

Avançamos juntos
em nossos saberes
Para valorizar a interação das crianças
e jovens com o seu meio, a Olimpíada
adota o tema “O lugar onde vivo”.
Com o apoio dos Cadernos Docentes,
os(as) professores(as) desenvolvem
as atividades com toda a turma.
Ao participar da Olimpíada, os(as)
professores(as) trabalham com uma
metodologia que aborda conteúdos
curriculares previstos no ensino da
língua portuguesa, em consonância
com a BNCC, além de fazer parte
de uma rede de conhecimento
que oferece formação a distância
e recursos didáticos que contribuem
com o trabalho docente nas escolas.

Quem pode participar?
Professores(as) da rede pública e seus
estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental
à 3ª série do Ensino Médio.

Categorias de inscrição
POEMA
5º ano do Ensino
Fundamental
MEMÓRIAS LITERÁRIAS
6º e 7º anos do
Ensino Fundamental
CRÔNICA
8º e 9º anos do
Ensino Fundamental
DOCUMENTÁRIO
1ª e 2ª séries
do Ensino Médio
ARTIGO DE OPINIÃO
3ª série do
Ensino Médio

PARCERIA

COORDENAÇÃO TÉCNICA

INICIATIVA

Reconhecimento

INSCRIÇÃO
Professores(as), com
autorização dos(as)
diretores(as), fazem
a inscrição on-line
por uma ou mais escolas
em que lecionem.
ADESÃO
Secretarias de educação
municipais e estaduais
fazem a adesão on-line
para que as inscrições
dos(as) professores(as)
das respectivas redes de
ensino sejam validadas.
OFICINAS
NAS ESCOLAS
Professores(as) realizam
as atividades com toda a
turma, escrevem o relato
de prática e organizam
os registros do trabalho
desenvolvido.
ETAPAS DE SELEÇÃO
São realizadas as
comissões julgadoras que
selecionarão os relatos
de prática, segundo os
critérios da Olimpíada,
nas etapas: escolar,
municipal, estadual,

SEMIFINALISTAS
Professores(as)
Assinatura de
periódicos, celular
smartphone e
certificado
Estudantes
Assinatura de periódicos
e certificado
FINALISTAS
Professores(as)
Leitor de livros digitais e
certificado
Estudantes
Leitor de livros digitais e
certificado

Professores(as)
Notebook + mouse e
certificado
Estudantes
Tablet e certificado
Escolas
Placa de homenagem e
acervo para biblioteca
Secretaria de Educação
Placa de homenagem

Informações e inscrições:
www.escrevendoofuturo.org.br
Central de atendimento:
0800 771 9310

