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REGULAMENTO 

 

CONCURSO DE REDAÇÃO “MATEMÁTICA EM TODA PARTE!” 

 
Este regulamento estabelece as regras do concurso de redação promovido pelo Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) campus Formiga, como uma das ações do Projeto de 

Extensão "Matemática e Redação: uma relação possível e necessária", coordenado pelas professoras Danielli 

Ferreira Silva e Sílvia Letícia Cupertino dos Santos. 

  

1. OBJETO 
  

1.1 - O Concurso de Redação, promovido pelo Instituto Federal de Minas Gerais Campus Formiga, visa 

despertar nos estudantes o interesse pelo tema relacionado à Matemática. 

  

1.2 - Os trabalhos concorrentes deverão abordar o tema “MATEMÁTICA EM TODA PARTE!” 

  

2. PÚBLICO-ALVO 
  

2.1 - Poderão participar todos os estudantes regularmente matriculados no quinto ano das escolas: Escola 

Municipal Arlindo de Mello e Escola Municipal CAIC. 

  

3. ETAPAS 
  

3.1 - O concurso será realizado em duas etapas, sendo uma realizada pela escola e outra pelo IFMG-campus 

Formiga, conforme cronograma descrito no Anexo 1: 

 

a) Etapa realizada pela escola: 
I - Preparação: na primeira etapa, cabe à escola participante promover, em sala de aula, a realização dos 

trabalhos e discussões que abordem o tema “MATEMÁTICA EM TODA PARTE!”. Os alunos deverão ser 

orientados para a elaboração de redações que tragam reflexões sobre como a matemática está presente no seu 

cotidiano.  A orientação dos alunos pelos professores será apoiada em cartilha que será confeccionada e 

disponibilizada pelo IFMG Campus Formiga.  

  

b) Etapa realizada pelo IFMG Campus Formiga 
Esta etapa será composta por três ações, descritas a seguir: 

I – Disponibilização de Cartilha de orientação sobre o tema: o IFMG Campus Formiga disponibilizará 

cartilha para apoiar os professores(as) na preparação dos alunos para o Concurso. 

II - Aplicação da Redação: as redações serão aplicadas na escola em que o aluno está matriculado em data 

que será determinada em conjunto com a direção e professores(as) das escolas. As redações serão aplicadas 

concomitantemente nas duas escolas participantes do Projeto. 

III - Julgamento: nesta etapa, cabe ao IFMG Campus Formiga, através da Comissão Julgadora, proceder o 

julgamento das redações confeccionadas pelos alunos na etapa anterior, as quais foram guardadas em sigilo 

desde o dia de sua realização. 
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IV - Da Comissão Julgadora: será composta por dois docentes da cidade de Formiga atuantes na área de 

língua portuguesa e redação ou pedagogos (as) com atuação no ensino fundamental. 

V – Premiação: A premiação será concedida à escola que obtiver a maior média aritmética das notas 

aferidas pelas redações. 

          

4. REDAÇÃO 
  

4.1 - Poderão concorrer os alunos regularmente matriculados no quinto ano das escolas: Escola Municipal 

Arlindo de Mello e Escola Municipal CAIC. 

 

4.2 - A redação concorrente deverá respeitar os seguintes requisitos, sob pena de desclassificação: 

 

I - Ser realizada no ambiente de sala de aula; 

II - Ser confeccionada no formulário padrão, fornecido pela equipe organizadora do concurso; 

III - Conter todas as informações solicitadas no formulário padrão; 

IV - Ter no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) linhas; 

V - Abordar o tema proposto; 

VI - Ser realizada individualmente; e 

VII - Ser obrigatoriamente inédita e original. Entende-se por inédita a obra não editada e não publicada 

(parcialmente ou em sua totalidade) em qualquer meio de comunicação. 

Entende-se por original a obra que é primitiva, que não foi copiada ou imitada. 

VIII - Estar escrita a lápis e sem rasuras. 

IX - Não conter identificação do nome do participante. Cada estudante receberá um número de identificação 

que será utilizado para sua identificação. 

 

4.3 - A redação deverá ser uma narrativa. 

 

4.4 - O julgamento avaliará os critérios de pertinência ao tema proposto, a criatividade do trabalho, a clareza 

no desenvolvimento das ideias e a correção ortográfica e gramatical do texto. 

   

5. INSCRIÇÃO 
  

5.1 - A inscrição é gratuita e deverá ser realizada, pela escola, preenchendo o formulário do Anexo 2. 

 

5.2 - O prazo para inscrição se iniciará em 20 de agosto e se encerrará em 31 de agosto de 2018. 

  

6. REALIZAÇÃO DAS REDAÇÕES 
  

6.1 - A prova será realizada na sala de aula em que o aluno está matriculado, em sua respectiva escola. 

 

I - As redações serão realizadas no dia 26 de setembro de setembro, de 07h:30min às 09h:30min na E.M. 

CAIC e de 13h às 15h na E.M. Arlindo de Mello. 

II - Não poderá ser utilizado nenhum meio de consulta impresso ou eletrônico durante a realização das 

redações, sob pena de desclassificação. 

 

6.2 - O professor poderá estar presente durante a realização da prova e atender a questionamentos dos alunos 

que se refere aos termos do item 4.2. 

 

I - O professor não poderá intervir nas produções textuais de seus alunos, de forma a influenciar e/ou facilitar 

a escrita das redações. 

II - Haverá um membro da Comissão Organizadora presente em cada sala de realização das redações, 

atuando como fiscal de sala. 

 

7. JULGAMENTO 
  



7.1 - As redações confeccionadas serão analisadas pela Comissão Julgadora, cuja designação constará no site 

do IFMG a partir do dia 20 de agosto de 2018. 

 

7.2 - A Comissão Julgadora é soberana para eleger, dentre as redações desenvolvidas, aquelas que julga mais 

adequadas, respeitando-se os critérios de julgamento discriminados no Anexo 3. 

 

8. RESULTADOS E PREMIAÇÃO 
  

8.1 - O resultado será divulgado no site do IFMG Campus Formiga a partir do dia 19 de outubro de 2018. 

 

8.2 - Será premiada a escola que obtiver a melhor média aritmética das notas aferidas pela comissão 

julgadora. 

 

a) A premiação será o oferecimento de medalhas a todos os alunos que obtiverem as três maiores notas 

gerais entre todos os participantes das duas escolas concorrentes. 

b) Além da premiação com medalhas, será proporcionado aos alunos da escola com maior média nas 

notas das redações um dia recreativo com atividades envolvendo a Matemática e o mundo lúdico 

existente a sua volta. As atividades recreativas acontecerão no IFMG Campus Formiga. O dia 

recreativo acontecerá no dia 21 de novembro de 2018. 

 

8.3 - A escola será responsável pelo fornecimento dos dados de contato dos alunos e seus responsáveis 

legais, bem como dos professores orientadores, com a finalidade de entrega dos prêmios.  

 

a) Será necessário ainda que os alunos da escola vencedora providenciem e entreguem com 

antecedência o termo de autorização para comparecimento ao IFMG campus Formiga no dia de 

recreação. 

b) Em caso de omissão da escola no fornecimento de dados corretos dos participantes, o IFMG Campus 

Formiga se exime da responsabilidade de entrega dos prêmios. 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 
  

9.1 - Todas as informações relativas a este concurso, tais como: regulamento, caderno pedagógico e material 

de divulgação, serão enviados pelo IFMG Campus Formiga para o email da escola e dos professores. 

 

9.2 - Estão impedidos de participar do Concurso os membros de Comissão Julgadora, bem como seus 

parentes em linha reta, colateral ou afim, até o terceiro grau em qualquer das etapas deste concurso. 

 

9.3 - É de responsabilidade de cada escola a realização da primeira etapa do concurso, preparação dos alunos 

(respeitando todas as disposições deste regulamento), de forma que não haja direcionamento ou 

favorecimento de nenhum aluno em detrimento de outros. 

 

9.4 - Serão desclassificadas as redações que não se enquadrarem no tema ou nas especificações deste 

regulamento, bem como aqueles decorrentes de plágio ou fraude, e ainda os enviados em desconformidade 

com os dados de inscrição. 

 

9.5 - Com exceção das redações premiadas, todas as outras redações serão excluídas após o prazo de três 

meses da data de divulgação do resultado do Concurso de Redação. 

 

a) Não haverá devolução de redações às escolas e/ou aos alunos. 

b) As redações poderão ser disponibilizadas para subsidiar a elaboração de trabalhos acadêmicos, caso 

haja manifestação de interesse, dentro do prazo citado no Caput. 

 

9.6 - Não serão fornecidos atestados, certidões ou certificados relativos à classificação ou nota do candidato, 

valendo, para tal fim, os resultados publicados no site do IFMG Campus Formiga. 

 



9.7 - A inscrição no concurso implica autorização tácita do autor ou do responsável legal para utilização, a 

título universal, definitivo e gratuito, ao público em geral, de todo e qualquer tipo de comunicação, 

divulgação, veiculação e publicidade/ promoção relativamente ao seu nome, imagem, voz e trabalho 

produzido, em qualquer meio, incluindo eletrônicos e na internet, desde que vinculado a este Concurso de 

Redação do IFMG Campus Formiga. 

 

9.8 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Julgadora. 

  

 
Formiga, 16 de agosto de 2018. 

 

 

 

 

 
            Coordenadora do Projeto                                                    Coordenadora do Projeto  

       DANIELLI FERREIRA SILVA                            SÍLVIA LETÍCIA CUPERTINO DOS SANTOS



ANEXO 1 - CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO 
  

 

O cronograma estimado de realização do concurso é: 

 

Atividade Período 

Lançamento do Concurso  16/08/2018 às 19hs 

Entrega das cartilhas  16/08/2018 

Preparação dos alunos por seus professores 17/08/2018 a 20/09/2018 

Realização da redação nas escolas 26/09/2018 

Avaliação e julgamento 27/09/2018 a 18/10/2018 

Resultado a partir do dia 19/10/2018 

Premiação previsão para o dia 21/11/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANEXO 2 - FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Escola: _______________________________________________________________________ 
 

Nome do estudante: ____________________________________________________________ 

Turma:_______________________________________________________________________ 

Nome do responsável: __________________________________________________________ 

Telefone de contato do responsável: _______________________________________________ 
 

Nome do estudante: ____________________________________________________________ 

Turma:_______________________________________________________________________ 

Nome do responsável: __________________________________________________________ 

Telefone de contato do responsável: _______________________________________________ 
 

Nome do estudante: ____________________________________________________________ 

Turma:_______________________________________________________________________ 

Nome do responsável: __________________________________________________________ 

Telefone de contato do responsável: _______________________________________________ 
 

Nome do estudante: ____________________________________________________________ 

Turma:_______________________________________________________________________ 

Nome do responsável: __________________________________________________________ 

Telefone de contato do responsável: _______________________________________________ 
 

Nome do estudante: ____________________________________________________________ 

Turma:_______________________________________________________________________ 

Nome do responsável: __________________________________________________________ 

Telefone de contato do responsável: _______________________________________________ 
 

Nome do estudante: ____________________________________________________________ 

Turma:_______________________________________________________________________ 

Nome do responsável: __________________________________________________________ 

Telefone de contato do responsável: _______________________________________________ 
 

Nome do estudante: ____________________________________________________________ 

Turma:_______________________________________________________________________ 

Nome do responsável: __________________________________________________________ 

Telefone de contato do responsável: _______________________________________________ 
 

Nome do estudante: ____________________________________________________________ 

Turma:_______________________________________________________________________ 

Nome do responsável: __________________________________________________________ 

Telefone de contato do responsável: _______________________________________________ 

Nome do estudante: ____________________________________________________________ 

Turma:_______________________________________________________________________ 

Nome do responsável: __________________________________________________________ 

Telefone de contato do responsável: _______________________________________________ 
 

 

  



ANEXO 3 – BAREMA DE CORREÇÃO DAS REDAÇÕES 

 

 

 

Critérios Pontuação 

Pertinência ao tema proposto (0 a 2,5) 
 

Criatividade do texto (0 a 2,5) 
 

Clareza no desenvolvimento das ideias (0 a 2,5) 
 

Correção ortográfica e gramatical do texto (0 a 2,5) 
 

 

 

  


