
São João do Sul, realiza a etapa municipal das Olimpíadas de Língua portuguesa. 

Nesta última segunda feira dia 09 de setembro, aconteceu nas dependências da 

Secretaria Municipal de Educação a 6ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa, 

etapa municipal. 

A Olimpíada de Língua Portuguesa, foi   criada em 2002 e é um concurso de produção 

de textos para alunos de escolas públicas de todo o país. Iniciativa do Ministério da 

Educação e do Itaú Social, com coordenação técnica do CENPEC, a Olimpíada integra as 

ações desenvolvidas pelo Programa Escrevendo o Futuro. 

Num primeiro momento aconteceu nas escolas a etapa escolar que foi de12 a 19 de 

agosto de 2019, em que professores e alunos desenvolveram estudos e trabalhos 

dentro das categorias: Poema, Memorias Literárias, crônica, documentário e artigo de 

opinião. Os trabalhos/ textos selecionados nas escolas vieram para etapa municipal, 

onde foram julgados pela comissão municipal e os trabalhos vencedores irãoseguir 

para a etapa estadual. 

Na etapa municipal são selecionados os trabalhos feitos pelos alunos em cada 

categoria. A comissão municipal foi composta por cinco pessoas, são elas: Rita 

Aparecida da Silva Laureano, SusâniaScariotBendoCechinel, Lilian Maria Espindola, 

Leila Maria da Silva e Marcia Aparecida Machado João. 

Os vencedores na etapa municipal foram: 

Categoria POEMA = 5 ºano do Ensino Fundamental 

Título: O lugar onde vivo, aluna Ana Vitoria Belmonte de Melo, da EEB. Prefeito 

Quintiliano João Pacheco e Professora orientadora Rosiane de Matos Scariot; 

Categoria MEMÓRIAS LITERÁRIAS=6º e 7º anos do Ensino Fundamental 

Título: Memórias que o tempo não apaga, aluna Sara Porto Dela Vecchia, EEB. 

Professora Maria Solange Lopes de Borba e Professora orientadora Kassianna Oliveira 

Leffa; 

Categoria CRÔNICA = 8º e 9º anos do Ensino Fundamental 

Título: Como é meu lar, aluno Gabriel de Oliveira Gomes, EEB. Vila Velha II e Professora  

Orientadora Aline Espindola de Borba; 

Categoria DOCUMENTÁRIO = 1º e 2º anos do Ensino Médio  

Título: Por dentro de um Centro de Educação Infantil, aluno Yuri de Oliveira Silveira, 

Pedro Henrique Eugênio Rodrigues e Kauê Marques Magnus, EEB. Professora Maria 

Solange Lopes de Borba e Professora orientadora Kassianna Oliveira Leffa.  

Salientamos que na categoria Artigo de Opinião, não houve inscritos. 

A Secretaria Municipal de Educação fará a premiação dos alunos vencedores de cada 

categoria até o final do mês de setembro. 



Ações como esta, vem reforçar a importância da leitura e da escrita na disciplina de 

Língua portuguesa, que aliada aos conteúdos da mesma, fazem do ato de escrever, 

algo prazeroso e desafiador.  

Esperamos que nossos alunos selecionados na etapa municipal, tenha sucesso na 

etapa estadual que acontecerá no mês de outubro do corrente ano. 

 


