


Contribuir para a melhoria do ensino e 
aprendizagem da leitura e escrita nas escolas 
públicas de todo país, por meio de ações de 
mobilização para a formação de professores e 
professoras de língua portuguesa.

Objetivo



Quem pode participar?

Professores(as) de Língua 
Portuguesa da rede 
pública e seus 
estudantes do 5º ano do 
Ensino Fundamental à 3ª 
série do Ensino Médio.



Escritora homenageada: Geni Guimarães



Proposta da 7ª edição

➔ Concurso de Relato de prática.
➔ Reconhecimento do trabalho de professores(as) e 

estudantes.
➔ Foco no protagonismo docente.
➔ Valorização do trabalho coletivo e colaborativo.



Como participar?

Professores(as) inscritos(as) desenvolvem as atividades na 
escola ao longo do primeiro semestre (22/02 a 05/08), com os 
Cadernos Docentes, de acordo com a categoria na qual se 
inscreveram, e devem enviar para a Olimpíada um Relato de 
prática acompanhado de um conjunto de materiais - a Linha 
do tempo e o Álbum da turma - que, reunidos, vão contar a 
história do percurso de trabalho do grupo. 



Cadernos Docentes

➔ Orientações para o trabalho com os(as) estudantes.
➔ Sequências didáticas reformuladas e atualizadas.





Etapas da 
7ª edição





AÇÕES DE RECONHECIMENTO

Etapas Escolar e Municipal

➔ Os(As) professores(as) e estudantes que participarem 
até a Etapa Municipal não receberão premiação por 
parte da organização, mas as escolas participantes e 
os municípios poderão, por iniciativa própria, premiar, 
conferir diplomas ou certificados aos(às) 
professores(as) e/ou estudantes participantes. 



AÇÕES DE RECONHECIMENTO

Etapa Estadual

➔ Os(As) professores(as) inscritos(as) e as respectivas 
turmas de estudantes semifinalistas selecionados na 
Etapa Estadual receberão os seguintes prêmios:
● Professor(a): assinatura de periódicos, celular 
Smartphone e certificado de semifinalista.
● Estudante: assinatura de periódicos e 
certificado de semifinalista.



AÇÕES DE RECONHECIMENTO

Etapa Semifinal

➔ Os(As) professores(as) inscritos(as) e as respectivas 
turmas de estudantes finalistas selecionados na Etapa 
Semifinal receberão os seguintes prêmios:
● Professor(a): certificado de finalista e leitor de 
livro digital.
● Estudante: certificado de finalista e leitor de 
livro digital.



AÇÕES DE RECONHECIMENTO

Etapa Nacional

➔ Os(As) professores(as) inscritos(as) e as respectivas turmas 
selecionadas na Etapa
Nacional, bem como suas escolas, receberão os seguintes prêmios:
● Professor(a): certificado de vencedor(a), notebook e mouse.
● Estudante: certificado de vencedor(a) tablet.
● Escola: placa de homenagem e acervo para a biblioteca escolar, 
definido pela organização do concurso.
● Secretaria de Educação: placa de homenagem.



AÇÕES DE RECONHECIMENTO

Rede de Ancoragem

➔ Serão  premiados os(as) representantes (Undime,Consed e 
Docentes) das  três  UFs  com  maior  número de  professores(as)  
inscritos(as)  e postagem de Relatos de prática.

➔ Assinatura de periódicos por um ano e um tablet.
                                                                                   



Como vocês podem contribuir para 
mobilizar as inscrições e participação 

no concurso?



Obrigada!


