CIRCULAR Nº 080/2017 – EF: CONCURSO DO CONHECIMENTO UP/2017
Vitória, 14 de setembro de 2017
Senhores Pais/Responsáveis,
Atentem para o regulamento do Concurso do Conhecimento e estimulem seu filho a participar.
O QUE É?
O concurso do conhecimento tem como objetivo desenvolver o senso crítico o hábito de leitura de jornais
e periódicos para se manter informado a respeito dos assuntos contemporâneos e transdisciplinares, do contexto
científico sociopolítico e econômico, no âmbito local, nacional e mundial. Oportunizando que o aluno estabeleça
relação entre os conteúdos estudados em sala e esses assuntos, compreendendo que os conteúdos são
ferramentas para compreensão desses temas. Por fim, dar aos conteúdos de sala sentido e significado.
CONTEÚDO
•
•

Os conteúdos serão temas da atualidade que tenham relação com os conteúdos estudados em cada
disciplina.
Serão disponibilizados no site da escola a partir do dia 14 de setembro textos de apoio (reportagens, artigos
de jornais revistas e internet). O aluno deverá não só ler esses textos, mas buscar outros textos de referência
para aprofundamento do tema.

INSCRIÇÃO
•
•
•

O concurso é destinado aos alunos dos 6º, 7º 8º e 9º anos do Ensino Fundamental II.
Somente poderão participar alunos inscritos previamente.
As inscrições serão feitas com o Pedagogo ou com os Coordenadores até dia 17 de outubro.

ORGANIZAÇÃO
• As provas serão específicas para as turmas de 6º e 7º anos e 8º e 9º anos.
• O concurso é composto por uma única fase.
• Cada prova será composta por 4 questões interdisciplinares elaboradas pelos professores de História,
Geografia, Ciências e Língua Portuguesa.
• Todas as questões são discursivas e devem fazer com que o aluno escreva um texto argumentativo a
respeito do assunto previamente escolhido.
• Cada questão terá o valor de 2,5 (dois pontos e meio) e o valor total de 10 (dez pontos).
• A prova terá duração de duas horas.
DATA DA PROVA
•

O concurso acontecerá no dia 20 de outubro, às 17 horas.

PREMIAÇÃO
•
•

•

Serão premiados com pontos extras (em Português, História, Geografia e Ciências) os 10 melhores
colocados de cada série, sem separação por unidade.
Pontuação: 1° colocado: 2 pontos;
2º e 3º colocados: 1,5 ponto;
4º ao 6º colocados: 1 ponto;
7º ao 10º: colocados 0,5 ponto.
Todos os dez primeiros colocados receberão certificado com a classificação obtida.
Qualquer dúvida, entrem em contato com a pedagoga da unidade.
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica
Rua Fortunato Ramos, 512, Praia do Canto – Cep. 29055-290 - (27) 3024 7200
Rua Pessegueiros, 44 – Itapuã, – Vila Velha– Cep. 29107-230 - (27) 3325 1001
Av. Saturnino Rangel Mauro, 1271, Pontal de Camburi - Cep. 29062-030 - (27) 3025 9150
Rua Italina Pereira Motta, 615, Jardim Camburi - Cep. 29090-370 - (27) 3317 4832

