6ª edição – 2019
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Acompanhe as
datas, confira as
orientações e saiba
mais sobre os
recursos formativos
disponíveis no
Portal, que auxiliam
o trabalho dos(as)
professores(as)
nas escolas.

Professor(a), prepare-se:
Acesse os Cadernos
Virtuais e os Especiais
por gênero, e desenvolva
as oficinas com os(as)
alunos(as)!

20 de
fevereiro
a 09 de
agosto

20 de
fevereiro a
30 de abril

Oficinas nas escolas

Professor(a), prepare-se:
Participe do curso on-line
“Avaliação textual: análises
e propostas”.

Lançamento Nacional,
Adesão e Inscrição
Lançamento da 6ª edição;

 Professores(as) realizam
as oficinas com todos(as)
os(as) alunos(as) da turma.

 Adesões on-line das secretarias
de educação;
 Inscrições on-line dos(as)
professores(as).
www.escrevendoofuturo.org.br

22 de
agosto
a 09 de
setembro

Professor(a), prepare-se:
Conheça o Especial Relatos
de Prática e registre suas
experiências!

12 a 19
de agosto
Etapa Escolar

23 de
outubro
a 19 de
novembro
Etapa Regional
 Professores(as) e alunos(as)
semifinalistas viajam juntos(as) para
uma capital brasileira e participam
de atividades culturais e formativas.

26 de
setembro
a 11 de
outubro

Etapa Municipal
 Secretarias municipais de
educação organizam as Comissões
Julgadoras Municipais e enviam
as produções que representarão
o município na Olimpíada.

Etapa Estadual
 Secretarias estaduais de educação
organizam as Comissões Julgadoras
Estaduais e enviam as produções que
representarão o estado na Olimpíada.
 Seleção dos(as) 569 alunos(as)
semifinalistas e seus(as)
professores(as)!

 Seleção dos(as) 173 alunos(as)
finalistas e seus(as) professores(as)!

Parceria

09 de
dezembro
28 de
novembro

Etapa Nacional

 Seleção dos(as) 20 professores(as)
vencedores(as) na categoria Relato
de Prática.

 Seleção dos(as) 28 alunos(as)
vencedores(as) e seus(as)
professores(as)!

Coordenação técnica

Iniciativa

 Diretores(as) organizam as
Comissões Julgadoras Escolares
e enviam as produções que
representarão a escola
na Olimpíada.

Evento de premiação
 Revelação dos(as) 28
alunos(as) vencedores(as)
e seus(as) professores(as).
 Celebração final!

Informações e inscrições
www.escrevendoofuturo.org.br
Central de atendimento
0800 771 9310

