CIRCULAR Nº 037/2019 – EF: CONCURSO DO CONHECIMENTO
Vila Velha, 29 de julho de 2019
Senhores Pais/Responsáveis,
Enviamos aos senhores o regulamento do Concurso do Conhecimento e pedimos que estimulem
seu filho a participar.
O QUE É?
O concurso do conhecimento tem como objetivo desenvolver o senso crítico de nossos alunos e o
hábito da leitura de jornais e periódicos, para se manterem informados 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 esses assuntos e os conteúdos
estudados em sala, compreendendo que os conteúdos são ferramentas para compreensão desses temas.
Por fim, dar sentido e significado aos conteúdos de sala de aula.
O concurso é coordenado pelas áreas de Ciências, Geografia, História, Língua Portuguesa e
Ética e Cidadania.
CONTEÚDO
Temas da atualidade previamente selecionados pelos professores e que tenham relação com os
conteúdos estudados em cada disciplina.
INSCRIÇÃO
 O concurso é destinado aos alunos de 6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental II.
 Todos os alunos são considerados previamente inscritos.
 Os alunos que não desejarem ou não puderem participar da prova devem procurar a pedagoga
da unidade para retirar sua inscrição.
 Esse desligamento deve ser feito até, no máximo, dia 21 de agosto.
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 cinco questões interdisciplinares, elaboradas pelos professores
de História, Geografia, Ciências, Língua Portuguesa e Ética e Cidadania.
 Todas as questões são discursivas e fazem com que o aluno escreva um texto argumentativo a
respeito do assunto previamente escolhido. A escola disponibilizará, no site, a partir do dia 10 de
agosto, textos de apoio (reportagens, artigos de jornais, revistas e internet). O aluno deverá não
só ler esses textos, como também buscar outros textos de referência para aprofundamento
do tema.
 Cada questão terá o valor de dois pontos, e a prova, o valor total de dez pontos.
 A prova terá duração máxima de duas horas.
 O concurso acontecerá no dia 27 de agosto, terça-feira:
às 10h50min para alunos do matutino;
às 16h40min para alunos do vespertino.
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PREMIAÇÃO
 Serão premiados com pontos extras os 10 melhores colocados de cada série, sem separação
por unidade.
 Pontuação:
1° colocado: 5 pontos;
2º e 3º colocados: 4 pontos;
4º ao 6º colocados: 3 pontos;
7º ao 10º colocados: 2 pontos.
 Os dez primeiros colocados receberão certificado com a classificação obtida.
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Direção escolar.
Qualquer dúvida, entrem em contato com a pedagoga da unidade.
Agradecemos o apoio dos senhores nesse projeto.
Atenciosamente,

EQUIPE PEDAGÓGICA
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