
DIA DAS CRIANÇAS - 3º CONCURSO DE REDAÇÃO

R E G U L A M E N T O

A Rádio FamAlegre fm 104 junto com a Academia Alegrense de Letras e Artes “Prof. Manoel Pedro Ferraz”,
procurando  incentivar  a  leitura  e  a  produção  de  texto  de  qualidade,  estará  promovendo  o  Terceiro
Concurso de Redação do Dia das Crianças.  

Tema:  (será informado oportunamente e confidencialmente)

Premiação: 
       - Serão premiados os vencedores do 1º, 2º, 3º, 4º e 5º lugares.
       - (os prêmios serão confirmados oportunamente).

Requisitos:
- Só poderão concorrer alunos do 3º ao 5º ano do ensino fundamental, matriculados nas escolas do       

          município de Alegre.
- A redação deverá ser escrita de caneta azul ou preta e contendo no mínimo 15 linhas, e no máximo

20 linhas em folha branca sem qualquer identificação.
- A redação será feita na sala de aula com orientação do professor e sem interferência de terceiros.

Procedimento da Escola:
       - O tema será apresentado ao aluno na hora do início da redação pelo diretor e ou/ pedagogo.

-  A  escola  receberá  a  redação  sem  qualquer  identificação  do  aluno.  Neste  ato,  em  uma  folha
numerada, escreva o nome do aluno com a série, idade e etc. Este número, que é a inscrição do
aluno,  deverá  ser  impostado  na  parte  superior,  lado  direito  da  redação,  ficando  assim  a  única
identificação do aluno.

-  A  escola  selecionará  as  5  melhores  redações,  imprimir  3(três)  cópias  de  cada  uma  que  serão
encaminhadas junto com a folha contendo a relação do nº de inscrição e a identificação do aluno.

- Fica a critério de cada escola para seleção das 5 melhores redações.
- Informar a quantidade total de alunos participantes da escola.

Prazo e local de entrega:
- As cincos melhores redações de cada escola deverão ser entregues até o dia 30/09/2015, que será o

prazo final de recebimento, na Rádio FamAlegre fm 104, em um envelope lacrado juntamente com a
relação de identificação.

Resultado e Premiação:
       - Serão selecionadas as 5 melhores redações por uma comissão de membros da Academia Alegrense de

Letras e Artes. O resultado será divulgado na Rádio FamAlegre fm 104, onde serão   entregues os
prêmios, e no site www.fama104.com.br, no dia 09/10/2015.     

           

Tarcísio José Sobreira
Sócio Dirigente – Rádio FamAlegre FM 104,50
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