Estudante do Colégio Estadual Professora Silvandira Sousa Lima de Araguaína é
escolhido para representar o Tocantins no Senado

O estudante vai representar o Tocantins no Senado Federal
O estudante Emanoel Carvalho Silva, do Colégio Estadual Silvandira Sousa Lima, de
Araguaína, foi escolhido para representar o Tocantins no Senado Federal. O texto
selecionado com o tema da redação “inclusão através do esporte”, foi o escolhido, sob
a orientação da professora Maria Noêmia Alves. Como premiação, o estudante irá
vivenciar a rotina de um Senador da República, em Brasília, com hospedagem,
alimentação e transporte por conta do Congresso Nacional.
O concurso é realizado em três etapas: escolar, estadual e nacional. Na primeira, cada
unidade de ensino participante seleciona uma redação e encaminha para a Secretaria
de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc). Na fase seguinte a Seduc
seleciona os três melhores textos e encaminha para o Senado Federal, juntamente
com as fichas de inscrição e cópia dos documentos dos participantes. Na etapa final, as
redações serão avaliadas pelo parlamento, que será responsável por selecionar 27
finalistas, um de cada unidade da Federação.
Com o título “inclusão através do esporte”, Emanoel tratou o esporte como
ferramenta de inserção social, tendo como eixo principal a Lei de Incentivo ao Esporte
(11.438/2006).

“O esporte é uma ferramenta eficaz na construção de uma sociedade acolhedora, que
sabe respeitar as diferenças e assim possibilita que cada indivíduo desenvolva todas as
suas potencialidades físicas, morais e éticas”, diz um trecho da redação.
Para o autor, poder conhecer um pouco mais profundamente a realidade e o trabalho
no Senado é uma oportunidade única. “Fiquei muito feliz em ter sido escolhido. Estou
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muito ansioso para viajar e conhecer mais de perto como é o dia a dia de um senador e
do Congresso”, completou.
A jornada acontece em Brasília no período de 28 de novembro a 3 de dezembro de
2016.
Fonte: Afnotícias
A Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro /2016, teve como tema “O
lugar onde vivo” que, propiciou aos nossos alunos estreitar vínculos com a
comunidade e aprofundar o conhecimento sobre a realidade, contribuindo para o
desenvolvimento de sua cidadania.
Em virtude da importância que os professores de língua portuguesa dessa unidade de
ensino deram a este concurso, conseguimos muitos êxitos, oportunizando aos
educandos reflexão e compreensão da função social da escrita.
A experiência de produção de textos possibilita aos alunos a ampliação de suas
competências na linguagem oral, na leitura e na escrita, além de aprofundar o olhar
sobre o lugar em que vivem, aproximando a comunidade da escola. Sob a orientação
da professora Maria Noêmia, a aluna Luana Martins Borges do 9º ano teve seu texto
selecionado na etapa municipal da Olimpíada de Língua Portuguesa gênero crônica.
Vale ressaltar que em 2014 a escola foi também selecionada para representar o
Tocantins no Concurso Jovem Senador e foi a mesma professora que orientou a aluna.

Araguaína, 21 de outubro de 2016
Equipe Gestora
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