
Secretaria Municipal de Educação premia vencedores das 

Olimpíadas de Língua Portuguesa – Etapa Municipal. 

Na manhã desta terça-feira, dia 24 de setembro a Secretaria Municipal de 

Educação realizou a premiação e homenagem aos vencedores da Olimpíada de 

Língua Portuguesa da etapa municipal. 

Os alunos vencedores receberam uma medalha, um certificado e um mimo pela 

participação e principalmente pelo bom desempenho no decorrer do trabalho.  

Estiveram presentes o Prefeito Moacir Francisco Teixeira, a Secretária de Educação 

Rita Aparecida da Silva Laureano, a Coordenadora Municipal das Olimpíadas de 

Língua PortuguesaSusâniaScariotBendoCechinel os diretores das escolas estadual e 

municipais, as coordenadoras pedagógicas, professoras e alunos. 

A Olimpíada de Língua Portuguesa é um concurso de produção de textos para os 

alunos de escolas públicas de todo o país. É uma iniciativa do Ministério da 

Educação com apoio do Itaú Social. 

Os professores da disciplina de Língua Portuguesa realizam nas salas de aula 

trabalhos e oficinas de produção de texto nas categorias: poema, memórias 

literárias, crônicas, documentário e artigo de opinião. 

Nas escolas acontece a etapa escolar, onde é feito a seleção dos textos de cada 

categoria, uma comissão escolar é responsável por isso. 

Na secretaria da educação é realizada a etapa municipal. Onde também é formada 

uma comissão para selecionar o melhor texto de cada categoria. 

Essa comissão da etapa municipal é composta pela: Coordenadora Municipal das 

Olimpíadas de Língua Portuguesa, Secretária Municipal de Educação, Coordenadora 

Regional da Olimpíada de Língua Portuguesa, Coordenadora Pedagógica da 

Secretaria de Educação e uma professora de Língua Portuguesa. 

Os alunos vencedores: Categoria Poema: Ana Vitoria Belmonte de Melo;Memórias 

Literárias: Sara Porto Della Vecchia; Crônica: Gabriel de Oliveira Gomes; 

Documentário: Yuri de Oliveira Silveira, Pedro Henrique  Eugenio Rodrigues e Kauê 

Marques Magnus. 

Agradecemos a todos os professores e alunos pelo empenho nos trabalhos 

desenvolvidos. Em tempos em que o ato de escrever, está sendo deixado de lado 

devido ao uso das tecnologias, principalmente pelo uso do celular, valorizar 

iniciativas como esta é primordial.  

 

 



 


