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COMISSÃO JULGADORA MUNICIPAL
Orientações para o responsável

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA
COMISSÃO JULGADORA MUNICIPAL

Prezado(a) responsável pela Comissão
Julgadora Municipal da 6ª edição
da Olimpíada de Língua Portuguesa,
O Ministério da Educação, o Itaú Social e
o CENPEC Educação vêm cumprimentá
-lo(a) pela participação na Olimpíada e fornecer-lhe algumas orientações para que
você possa organizar a Comissão Julgadora que selecionará os textos e vídeos dos
estudantes de seu município.
Lembramos que antes dessas produções chegarem às suas mãos, muito trabalho foi desenvolvido nas escolas: professores realizaram atividades com estudantes
do 5º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano
do Ensino Médio.
As escolas têm até o dia 19/8/2019 para
organizar a Comissão Julgadora Escolar
que selecionará um texto/vídeo de cada categoria em que participam e enviá-los por
meio do Portal Escrevendo o Futuro.
Estimule as escolas a enviar os textos/
vídeos: quanto mais escolas participarem,
mais professores e alunos estarão voltados

para a melhoria da escrita e seu município
poderá ter um maior número de vagas.
Ao analisar os textos e vídeos dos
alunos de diferentes escolas, será possível conhecer o resultado do trabalho que
acontece nas salas de aula e observar a
qualidade das produções dos estudantes
de seu município.
Prestigie o trabalho realizado nas escolas, ajudando os professores a encontrar espaços para a divulgação das produções de
seus alunos, independentemente da classificação para a próxima etapa. É importante
dar visibilidade ao que as crianças e jovens
de seu município estão dizendo sobre o lugar onde vivem.
Desejamos a todos um ótimo trabalho!
Equipe da Olimpíada de
Língua Portuguesa

A Comissão Julgadora Municipal (CJM) tem o
objetivo de avaliar e selecionar os textos e vídeos
recebidos das Comissões Julgadoras Escolares
(CJEsc) das escolas públicas municipais, estaduais
e/ou federais localizadas em seu município.

Como organizar os textos?
Destine um local específico, na Secretaria ou na prefeitura, para
realizar a Comissão Julgadora. Imprima os textos e baixe os vídeos
postados pelas Comissões Julgadoras Escolares no Portal Escrevendo o
Futuro, separe-os por categoria e ordene de acordo com a numeração
da folha de texto. Isso facilitará os procedimentos da CJM.

Importante: em caso de dúvida sobre a autoria, faça uma pesquisa
no Google para averiguar eventuais plágios: <www.google.com.br>.
Se houver plágio comprovado, a Comissão Julgadora deverá
desclassificar a produção.

Como selecionar os textos e vídeos?

Para atuar como membros da CJM, convide representantes das redes municipal, estadual
e federal (se houver); representantes da comunidade reconhecidos pelo domínio da língua
portuguesa e da área do audiovisual; e professores de língua portuguesa não inscritos na
Olimpíada. A Comissão deverá ser composta por, no mínimo, três pessoas e sempre em
número ímpar. Pessoas que tenham vínculo familiar, de parentesco ou convivência com os
participantes não poderão fazer parte da Comissão. O número de avaliadores necessário e
o tempo de duração dos trabalhos dependerão da quantidade de textos e vídeos recebidos.

Combine dia e horário para o encontro, tendo em
vista o período para a realização da CJM – de 22/08
a 09/09/2019. Lembre-se de que durante a reunião
você precisará de computador, internet
e equipamento de som.

Como ter acesso aos textos e vídeos selecionados pelas escolas?
O representante indicado pelo Secretário Municipal de Educação ou o
responsável indicado pela Diretoria Regional de Ensino (no caso de município
que não fez adesão) deverá acessar os textos e vídeos disponíveis no
Portal Escrevendo o Futuro <www.escrevendoofuturo.org.br>, clicando
em “Olimpíada” no menu.

O folheto Comissão Julgadora Municipal – orientações para
o participante contém os critérios de avaliação que devem orientar
as discussões do grupo e seleçãodos textos e vídeos.

Atenção
Todos os textos e vídeos cadastrados no sistema
deverão ser avaliados.

Como compor a Comissão Julgadora?

Solicite aos integrantes da CJM que façam o curso on-line Avaliação Textual: análises
e propostas a fim de que os textos/vídeos em todo o Brasil sejam avaliados segundo
os mesmos critérios. O curso encontra-se disponível no Portal Escrevendo o Futuro:
<www.escrevendoofuturo.org.br>.

Distribua as produções de uma categoria entre os integrantes
da Comissão para que sejam lidos/assistidos. Repita o procedimento
para as demais categorias, uma por vez. É importante que cada
produção seja avaliada por mais de um integrante.

Como enviar os textos e vídeos selecionados
para a próxima etapa?
Acesse o Portal Escrevendo o Futuro <www.escrevendoofuturo.org.br>
e no menu clique em “Olimpíada”. Na página haverá um link para
acessar o ambiente da Comissão Julgadora.
Cadastre os integrantes da Comissão e indique as produções
selecionadas em cada categoria.

Informe aos avaliadores o número
de vagas do município em cada
categoria: dado fornecido no
Portal Escrevendo o Futuro
e calculado com base na tabela
ao lado, conforme o Regulamento:

Nº DE ESCOLAS QUE
ENVIARAM TEXTOS/VÍDEOS
VÁLIDOS POR CATEGORIA

Nº DE VAGAS
DO MUNICÍPIO
NA CATEGORIA

Até 10 escolas

1

De 11 a 24 escolas

2

De 25 a 49 escolas

3

De 50 a 99 escolas

4

De 100 a 199 escolas

8

200 ou mais escolas

15

Ao terminar de inserir as informações, o sistema irá gerar uma ata.
Confira os dados e, estando de acordo, clique em “enviar”. Depois
disso, serão exibidos os nomes das escolas, diretores, professores
e alunos cujas produções foram selecionadas e um e-mail será enviado
ao diretor e professor de cada aluno-autor cumprimentando-os pela
indicação para a próxima etapa. Se desejar, você poderá imprimir a ata.
Bom trabalho!

