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Concurso de Redação 

Caminhos da Paz: Novas Histórias para São Paulo 
 

 

O concurso de redação “Caminhos da Paz: Novas Histórias para São Paulo”, promovido 

pelo Conselho de Paz do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, busca despertar nos 

professores e estudantes de escolas públicas e privadas a reflexão conjunta sobre a 

importância do estabelecimento do diálogo entre os povos e o papel de cada um na 

constituição de movimentos em prol da paz. 

 

Os talentos, as ideias e as ações de crianças e jovens em suas escolas, traduzidos na escrita 

de novas histórias para São Paulo, podem tornar-se contribuições para a formação de um 

futuro mais próspero e sustentável para todos. 

 

  

CATEGORIAS DE PARTICIPAÇÃO 

 

O concurso destina-se a todos os estudantes e escolas do Ensino Fundamental e do Ensino 

Médio da cidade de São Paulo e Região Metropolitana de São Paulo, a saber: 

 

ENSINO FUNDAMENTAL:  4º e 5º anos 

ENSINO FUNDAMENTAL: 6º, 7º, 8º e 9º anos 

ENSINO MÉDIO: 1ª, 2ª e 3ª séries  

 

A escola poderá optar por uma ou mais categorias. 

 

 

PRAZO DE SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 

 

De 26 de agosto de 2015 a 6 de novembro de 2015 (último dia de postagem no correio). 

 

 

COMISSÃO JULGADORA  

 
1. Da escola: eleição de um comitê de professores, a critério da direção da instituição 

de ensino. 

2. Do IHGSP: professores aposentados de língua portuguesa, eleitos a critério da 

Diretoria do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. 

 

 

CRITÉRIOS PARA A ELABORAÇÃO E A SELEÇÃO DE TRABALHOS NA 

ESCOLA 
 

Na Escola, devem-se promover espaços de diálogo e a reflexão sobre o tema do concurso, 

propondo a escrita de uma redação. Não há obrigatoriedade do gênero textual ideal, os 

professores poderão propor o mais adequado aos níveis participantes. 
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São pré-requisitos para o texto: 

a) ser realizado em sala de aula, de próprio punho, sob a supervisão dos 

professores/orientadores.   

b) estar adequado ao tema; 

c) ser realizado individualmente; 

d) ser inédito e original. 

 

Os trabalhos devem contemplar o tema do concurso e serão julgados a partir dos seguintes 

critérios: 

 

1. Originalidade relacionada ao tema, coerência textual, correção gramatical e ortográfica. 

2. Número máximo de linhas: 30 linhas 

 

 

SELEÇÃO DOS TRABALHOS 
 

1. A comissão julgadora eleita pela escola selecionará os três melhores trabalhos das 

categorias eleitas e os enviará para a Comissão Julgadora do Conselho de Paz do 

Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, que obedecerá aos mesmos critérios 

estabelecidos para o concurso. 

 

 
ENVIO DOS TRABALHOS 
 

As redações eleitas pela comissão julgadora da escola deverão ser enviadas por sedex com 

a identificação da escola no remetente. No envelope a ser enviado pelas escolas, deverão 

constar todas as redações selecionadas, o nome do aluno participante, a série de graduação 

que está cursando e o nome da escola a qual está vinculado. 

 

Endereço de envio: 

 

Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 

Concurso de Redação: Caminhos da Paz: Novas Histórias para São Paulo  

Rua Benjamin Constant,158, 7º andar | CEP 01005-000| São Paulo| SP.  

 

Mais informações 

Tel.: (11) 3242-8064 | E-mail: adm@ihgsp.org.br 

 

 
PREMIAÇÃO 

 

1. As condecorações serão outorgadas pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. 

Os alunos, os professores e as escolas dos alunos premiados receberão certificados e 

medalhas de acordo com a sua classificação. 
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2. Haverá três premiações por categoria, a saber:   

 

1º colocado: 1 mini iPad (Apple). 

2º colocado: 1 coleção de livros. 

3º colocado: 1 coleção de livros.  

 
3. Todos os alunos, professores e escolas participantes receberão certificados. 

 

4. Além dos prêmios, o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo poderá conceder 

menções honrosas aos alunos que a Comissão Julgadora considerar merecedores. 

 

 

DA DIVULGAÇÃO  

 

1. Os trabalhos vencedores poderão ser divulgados em obra específica a ser editada, de 

cunho eminentemente didático, sem fins lucrativos.     

2. Não poderá ser aceita nenhuma redação cujos direitos de propriedade intelectual não 

pertençam integralmente ao participante. 

3. Os participantes estão cientes de que cedem, desde já, ao Instituto Histórico e 

Geográfico de São Paulo os direitos autorais que possuam sobre os trabalhos 

divulgados para a participação nesse concurso, sem qualquer ônus para a instituição em 

caráter definitivo, para qualquer tipo de utilização, publicação, reprodução por qualquer 

meio ou técnica, especialmente na divulgação do resultado, nos termos do artigo 29 da 

Lei 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais). 

4. As escolas precisarão requerer dos pais ou responsáveis dos alunos premiados a 

autorização para a publicação e a utilização do texto premiado sem qualquer ônus ao 

IHGSP, visto à finalidade didático-pedagógica do concurso.  

 

 

DO APOIO AO CONCURSO 

 

1. São fundamentais o apoio e a participação dos professores, coordenadores e diretores 

em cada uma das escolas, da rede pública ou particular, aderentes ao concurso, a fim de 

encontrar canais de comunicação que visem a incentivar o diálogo e a geração de ideias 

sobre a “Cultura da Paz” com o congraçamento do maior número possível de crianças e 

jovens. 

 

2. A iniciativa conta com o apoio doP rograma das Escolas Associadas UNESCO de São 

Paulo, Fundação Visconde de Porto Seguro, Colégio Santo Ivo, Colégio Magno, iPlace 

Educacional, Somos Educação, Mosyle, Cortez Editora e Editora Globo. 

 

 

                                                                                                 

 
 


