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Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro

Professor(a), faça sua inscrição e desenvolva 

as oficinas com todos os alunos! Participe 

com sua escola e aperfeiçoe o ensino e a 

aprendizagem da língua portuguesa!
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www.escrevendoofuturo.org.br

Central de atendimento

0800 771 9310
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A Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro é uma iniciativa do Ministério
da Educação e da Fundação Itaú Social, com coordenação técnica do Centro de

Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec). 

A Olimpíada realiza ações de formação de professores e promove um concurso bienal
de produção de textos para alunos de escolas públicas de todo o país.

Participe desse grande movimento pela educação!

Informações

www.escrevendoofuturo.org.br
Central de atendimento

0800 771 9310

Descubra a força das palavras!
Ao participar do concurso, os professores trabalham com a metodologia de ensino de leitura e 

produção de texto que aborda conceitos curriculares previstos no ensino da língua portuguesa.

Poema 5º- e 6º- anos (4ª- e 5ª- séries) do Ensino Fundamental

Memórias literárias 7º- e 8º- anos (6ª- e 7ª- séries) do Ensino Fundamental

Crônica 9º- ano (8ª série) do Ensino Fundamental e 1º- ano do Ensino Médio

Artigo de opinião 2º- e 3º- anos do Ensino Médio

Quem pode participar?  
Professores da rede pública e seus alunos do 5º- ano (4ª- série) do Ensino Fundamental ao 3º- ano 

do Ensino Médio.

Nesta Olimpíada todos ganham!
Valorizando a interação de crianças e jovens 

com seu meio, a Olimpíada adota o tema “O lugar 
onde vivo”. O aluno resgata histórias, estreita 
vínculos com a comunidade e aprofunda o conhe-
cimento sobre a realidade, o que contribui para o 
desenvolvimento de sua cidadania.

Em 2014, as escolas públicas recebem a 
Coleção da Olimpíada – também disponível em 
<www.escrevendoofuturo.org.br> –, material de 
apoio que traz a sequência didática para o ensino 
da escrita em quatro gêneros textuais: 

Ao inscrever-se, o(a) professor(a) passa a fazer parte de uma rede de conheci-
mento, participa de formações presenciais e a distância, integra a Comunidade 
Virtual Escrevendo o Futuro e recebe a revista Na Ponta do Lápis, que, na edição 
nº- 23, traz um DVD com os Cadernos Virtuais – a Coleção da Olimpíada adaptada 
para web, com recursos multimídia, ferramentas interativas e jogos –, os quais estão 
disponíveis também no Portal da Olimpíada (www.escrevendoofuturo.org.br).

Na etapa regional, os 500 alunos semifinalistas, 125 de cada categoria, e seus professores viajam 
juntos para uma capital brasileira, onde participam de atividades culturais e de formação.

Premiação
• 500 alunos semifinalistas e seus professores – medalha e livros.
• 152 alunos finalistas e seus professores – medalha e 1 tablet.
• Escolas dos 152 finalistas – placa de homenagem.
• 28 professores semifinalistas, vencedores na categoria Relato de Prática – 1 netbook

• 20 alunos vencedores e seus professores – medalha, 1 notebook e 1 impressora.

• Escolas dos 20 vencedores – 10 computadores, 1 impressora, 1 projetor, 1 telão para projeção e livros.

Adesão das secretarias de Educação e inscrição dos professores
De 24 de fevereiro a 30 de abril de 2014

Adesão
O secretário municipal
e o secretário estadual 
de Educação fazem
a adesão on-line para
que as inscrições
dos professores das
respectivas redes
de ensino sejam
validadas.

Etapas
de seleção
São organizadas comissões 
julgadoras que selecionarão 
textos, segundo os critérios
da Olimpíada, nas etapas: 
escolar, municipal, estadual, 
regional e nacional.

Inscrição
Os professores,
com a autorização
dos diretores, fazem
a inscrição on-line
(www.escrevendoofuturo.
org.br) por uma ou
mais escolas em
que lecionem.

Oficinas em
sala de aula
Os professores 
realizam as oficinas
de produção de textos 
com seus alunos.



A Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro é uma iniciativa do Ministério
da Educação e da Fundação Itaú Social, com coordenação técnica do Centro de

Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec). 

A Olimpíada realiza ações de formação de professores e promove um concurso bienal
de produção de textos para alunos de escolas públicas de todo o país.

Participe desse grande movimento pela educação!

Informações

www.escrevendoofuturo.org.br
Central de atendimento

0800 771 9310

Descubra a força das palavras!
Ao participar do concurso, os professores trabalham com a metodologia de ensino de leitura e 

produção de texto que aborda conceitos curriculares previstos no ensino da língua portuguesa.

Poema 5º- e 6º- anos (4ª- e 5ª- séries) do Ensino Fundamental

Memórias literárias 7º- e 8º- anos (6ª- e 7ª- séries) do Ensino Fundamental

Crônica 9º- ano (8ª série) do Ensino Fundamental e 1º- ano do Ensino Médio

Artigo de opinião 2º- e 3º- anos do Ensino Médio

Quem pode participar?  
Professores da rede pública e seus alunos do 5º- ano (4ª- série) do Ensino Fundamental ao 3º- ano 

do Ensino Médio.

Nesta Olimpíada todos ganham!
Valorizando a interação de crianças e jovens 

com seu meio, a Olimpíada adota o tema “O lugar 
onde vivo”. O aluno resgata histórias, estreita 
vínculos com a comunidade e aprofunda o conhe-
cimento sobre a realidade, o que contribui para o 
desenvolvimento de sua cidadania.

Em 2014, as escolas públicas recebem a 
Coleção da Olimpíada – também disponível em 
<www.escrevendoofuturo.org.br> –, material de 
apoio que traz a sequência didática para o ensino 
da escrita em quatro gêneros textuais: 

Ao inscrever-se, o(a) professor(a) passa a fazer parte de uma rede de conheci-
mento, participa de formações presenciais e a distância, integra a Comunidade 
Virtual Escrevendo o Futuro e recebe a revista Na Ponta do Lápis, que, na edição 
nº- 23, traz um DVD com os Cadernos Virtuais – a Coleção da Olimpíada adaptada 
para web, com recursos multimídia, ferramentas interativas e jogos –, os quais estão 
disponíveis também no Portal da Olimpíada (www.escrevendoofuturo.org.br).

Na etapa regional, os 500 alunos semifinalistas, 125 de cada categoria, e seus professores viajam 
juntos para uma capital brasileira, onde participam de atividades culturais e de formação.

Premiação
• 500 alunos semifinalistas e seus professores – medalha e livros.
• 152 alunos finalistas e seus professores – medalha e 1 tablet.
• Escolas dos 152 finalistas – placa de homenagem.
• 28 professores semifinalistas, vencedores na categoria Relato de Prática – 1 netbook

• 20 alunos vencedores e seus professores – medalha, 1 notebook e 1 impressora.

• Escolas dos 20 vencedores – 10 computadores, 1 impressora, 1 projetor, 1 telão para projeção e livros.

Adesão das secretarias de Educação e inscrição dos professores
De 24 de fevereiro a 30 de abril de 2014

Adesão
O secretário municipal
e o secretário estadual 
de Educação fazem
a adesão on-line para
que as inscrições
dos professores das
respectivas redes
de ensino sejam
validadas.

Etapas
de seleção
São organizadas comissões 
julgadoras que selecionarão 
textos, segundo os critérios
da Olimpíada, nas etapas: 
escolar, municipal, estadual, 
regional e nacional.

Inscrição
Os professores,
com a autorização
dos diretores, fazem
a inscrição on-line
(www.escrevendoofuturo.
org.br) por uma ou
mais escolas em
que lecionem.

Oficinas em
sala de aula
Os professores 
realizam as oficinas
de produção de textos 
com seus alunos.



Professor(a), participe com sua escola da 
Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro

Professor(a), faça sua inscrição e desenvolva 

as oficinas com todos os alunos! Participe 

com sua escola e aperfeiçoe o ensino e a 

aprendizagem da língua portuguesa!

Informações

www.escrevendoofuturo.org.br

Central de atendimento

0800 771 9310

4ª- edição |2014


