
 

 

 

 

I- APRESENTAÇÃO 

Tendo em vista o aniversário da Emancipação Política do Município de Tabira 

PE, no dia 27 de maio, a Secretaria Municipal de Educação apresenta à 

comunidade escolar a segunda edição do Concurso de Produção de Texto 

“Tabira, Meu lugar” e propõe aos estudantes e docentes da Educação Infantil, 

do Ensino Fundamental I e II, da Educação Especial, da Educação de Jovens e 

Adultos e da Educação do Campo da Rede Municipal de Ensino o 

desenvolvimento de atividades que expressem sentimentos de carinho e amor 

por Tabira, lugar onde vivem e convivem. O concurso pretende incentivar o 

desenvolvimento de atividades que possibilitem aos estudantes da Rede 

Municipal de Ensino o aprimoramento de habilidades orais, de leitura, de escrita 

e artísticas, com também, aumentar conhecimentos históricos e culturais sobre 

o município de Tabira - PE.  

 

II- OBJETIVO GERAL 

Produzir textos poéticos e em prosa com o tema “TABIRA, MEU LUGAR!”. 

 

III- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1- Produzir frases e textos narrativos/descritivos e argumentativos. 

2- Produzir desenhos; 

3- Aprimorar habilidades orais, de leitura, de escrita, artísticas e tecnológicas. 

4- Aprimorar conhecimentos culturais e históricos. 

 

III- ATIVIDADES 

Alunos da Educação Infantil  Produção de desenhos  

Alunos do 1º Ano Produção de desenhos  



Alunos do 2º Ano  Produção de frases  

Alunos do 3º Ano Produção de pequenos textos 

Alunos do 4º Ano Produção de poemas com 3 quadrinhas 

Alunos do 5º Ano Produção de poemas com 5 quadrinhas 

Alunos do 6º Ano Produção de textos narrativos/descritivos 

Alunos do 7º Ano Produção de textos narrativos/descritivos 

Alunos do 8º Ano Produção de textos argumentativos 

Alunos do 9º Ano Produção de textos argumentativos 

 

 

IV- CRONOGRAMA 

As atividades produzidas seguirão um cronograma com início previsto para o dia 

10 de maio, o encerramento será no dia 23 de maio e a culminância, no dia 25 

de maio, no auditório da Secretária Municipal de Educação. 

10 de maio Divulgação do Projeto 

10 a 23 de maio Produção das Atividades nas Escolas 

23 de maio Seletiva na Escola e envio para Secretaria Municipal de 
Educação 

25 de maio Seletiva Municipal e Premiação 

 

 

V- CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os textos deverão ser desenvolvidos pelos estudantes, de acordo com a 

temática do concurso e o gênero textual indicado para o ano que o aluno/a 

estuda, observando-se a norma padrão da língua portuguesa; 

Em todos os textos, frases e desenhos produzidos deverão constar título, nome 

do estudante, ano que estuda e o nome do professor; 

Os textos narrativos/descritivos e argumentativos deverão ter no mínimo 12 

(doze) linhas e no máximo 20 (vinte) linhas;  

Os pequenos textos deverão ter no mínimo 08 (oito) linhas e no máximo 12 

(doze) linhas; 

Produção de 01 (uma) frase;  

Os desenhos serão produzidos observando-se o tema, a originalidade e a 

criatividade dos estudantes;  

As atividades produzidas passarão por uma seletiva na escola, observando os 

critérios de avaliação propostos acima e apenas 01 (um) texto por turma será 

enviado à Secretaria Municipal de Educação, até às 16:00h do dia 23 de maio 

de ano de 2022, em envelope identificado com o nome da escola, do professor/a 

do/a estudante e o ano que estuda. 



Os textos produzidos serão avaliados por uma comissão com três membros, 

instituída pela Secretaria Municipal de Educação. 

A Comissão Julgadora da Secretaria Municipal de Educação seguirá os critérios 

de avaliação e selecionará 03 (três) textos da Educação Infantil e 03 (três) textos 

de cada ano corresponde ao Ensino Fundamental I e II, para os três primeiros 

colocados. 

 

V- PREMIAÇÃO 

Os autores dos textos selecionados serão premiados com livros da literatura 

infanto-juvenil e kits escolares para os primeiros colocados:  03 (três) textos da 

Educação Infantil e 03 (três) textos para cada ano corresponde ao Ensino 

Fundamental I e II.  

 

VI- REFERÊNCIAS 

1- Tabira e sua Gente - Nevinha Pires 

2- Retalhos do Pajeú – Dedé Monteiro 

3- Mais um Baú de Retalhos – Dedé Monteiro  

4- Fim de Feira - Dedé Monteiro 

5- Notas para História de Tabira - José Edson de Moura 

6- Eu e Meu Lugar - José de Mariano 

7- Sertão: Cenário de Crônicas e Versos – Dulce Lima 

8- Wikipédia  

 

Tabira, 10 de maio de 2022. 

 

 

 


