
 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO  BRASILEIRO 

COMANDO MILITAR DO PLANALTO 
 

Concursos de redação, desenho e ornamentação 
 
 
 

1. FINALIDADE 
- Regular as atividades relativas aos concursos de redação, desenho e ornamentação durante a Operação 

Tocantins na cidade de Araguaína – TO. 
 
2. REFERÊNCIAS 

- Diretriz Cmt 3ª Bda Inf Mtz. 
 
3. OBJETIVOS 

 - Cultuar valores de cidadania, civismo e patriotismo. 
- Realizar o congraçamento entre as diversas classes sociais de Araguaína e o Exército Brasileiro. 
- Conhecer o trabalho do Exército Brasileiro. 

 
4. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 

a. Período 
- de 03 a 11 de novembro de 2010. 

 
b. Competições de Redação e Desenho   

1) Redação:  
   - Serão abordados dois temas diferenciados por níveis de escolaridade; 
   - Para os alunos de 6° ao 9° ano, o Tema será: “Araguaína, Minha Terra , Meu Amor”;  
   - Para os alunos do 2º Grau, o Tema será: “Exército Brasileiro, Braço Forte, Mão Amiga”; 
   - Cada redação deverá conter o nome do estabelecimento de ensino, nome completo do aluno e ano 

do aluno.    
2) Desenho: 

 - Participarão alunos que encontram-se cursando o Ensino Fundamental do 1° ao 5° ano; 
 - Tema: “Exército e Araguaína, juntos pela cidadania”; 

   - Cada desenho deverá conter o nome do estabelecimento de ensino, nome completo do aluno e ano 
do aluno;    

   - Cada Estabelecimento de Ensino poderá montar um mostruário dos desenhos de seus alunos na 
Praça das Bandeiras por ocasião do evento cívico do dia 11 de novembro; 

   - Os desenhos deverão ser confeccionados em cartolinas amarelas, brancas, verde ou azuis, nas 
dimensões de um papel A4. 

             
     Processo de Seleção e Classificação 

 - Cada uma das Instituições de Ensino selecionará por temas as 02(duas) melhores redações e/ou 
desenhos da sua Instituição; 

- O material selecionado deverá ser entregue entre 14:00 e 16:00hs do dia 09 de novembro, no Tiro de 
Guerra de Araguaína; 

- A seleção final por temas, será feita a cargo da equipe de Comunicação Social do Exército Brasileiro 
na Operação Tocantins; 



     - A premiação dos concursos será realizada no dia 11 de novembro de 2010, na Praça das Bandeiras, às 
20:00hs, após a passeata cívica. 

 
c. Competição de Ornamentação: 

- Será dividida em 03 (três) categorias: bicicletas, veículos automotores e estabelecimentos comerciais; 
         - Participarão da competição de ornamentação de bicicletas e veículos todos os cidadãos que estiverem 
com seus meios de transporte ornamentados durante a passeata cívica do dia 11 de novembro;  
          - Participarão da competição de ornamentação dos estabelecimentos comerciais todos os 
estabelecimentos que fizerem a sua inscrição junto ao Secretário de Indústria e Comércio do Município de 
Araguaína. A inscrição constará apenas de nome do estabelecimento e endereço, para que o local possa ser 
visitado pela equipe de comunicação Social do Exército Brasileiro na Operação Tocantins; 
          - A inscrição deverá ser entregue ou preenchida entre 14:00 e 16:00hs do dia 09 de novembro, no Tiro 
de Guerra de Araguaína;          

     - A premiação dos concursos será realizada no dia 11 de novembro de 2010, na Praça das Bandeiras, às 
20:00hs, após a passeata cívica.           

 
Processo de Seleção e Classificação 

         - Ocorrerá uma visita de verificação da ornamentação aos estabelecimentos entre 09:00 e 16:00hs do 
dia 11 de novembro sem ordem de prioridade; 

- A seleção dos veículos e estabelecimentos comerciais melhores ornamentados será feita a cargo da 
equipe de Comunicação Social do Exército Brasileiro na Operação Tocantins; 
 
5. ANEXOS 
   A – Coletânia de auxílio para redações de 6° ao 9° ano.  
   B – Coletânia de auxílio para redações do 2º Grau. 
   C – Modelo da ficha de inscrição para competição de ornamentação de Estabelecimento Comercial.    
 
 

______________________________________________ 
ROMAR LIRA GONZALES BASTOS - MAJ 

Ch Eqp Com Soc Op TOCANTINS
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ANEXO A - COLETÂNIA DE AUXÍLIO PARA REDAÇÕES  DE 6° AO 9° ANO  

Uma cidade 

Fiquei pensando outro dia: o que faz com que a gente ame uma cidade? 

Penso que é assim como o lar da gente. Aprendemos que tem um cheiro especial, que só de sentir já relaxa o corpo. Quando a 
gente vai chegando perto, a emoção acalma, se alegra e começa a cantar. 

Nossa vida, entrelaçada com memórias de ruas e janelas, se torna intimamente ligada ao que acontece no pulsar das histórias. 
Aos antepassados enviamos gratidão, conservando importantes aprendizados. Aos descendentes, reservamos nossos sonhos 
mais profundos de uma vida digna, justa e feliz. 

Amamos uma cidade não porque ela é famosa, pequena, conservadora, moderna, calma, bonita, turística, industrial, limpa ou 
qualquer outra qualidade que se possa imaginar. Amamos simplesmente porque aprendemos a nos sentir parte dela. 

                                                                                                 (Deborah Dubner) 

 
Proposta de redação: 
Leia o texto acima e escreva uma redação, de 20 a 25 linhas. Tema: “Araguaína, Minha Terra , Meu Amor”;,  
 
 
 
Para o professor(sugestão) 
Tabela para a correção das redações Nota Tópico a ser avaliado 
Adequação ao tema  20 O aluno deve elaborar o texto de acordo com a 

coletânea e a proposta de redação. A fuga ao 
tema pode implicar que o aluno memorizou 
uma redação para o concurso. Assim, as 
universidades zeram as redações que fogem ao 
tema. Esse é o ponto mais crítico da redação. 

Correção gramatical 20 O aluno deve escrever, utilizando as regras da 
gramática normativa. 

Adequação ao gênero textual 20 O gênero em questão é a dissertação. O aluno 
deve elaborar um texto impessoal no qual ele 
defende uma idéia. A dissertação fala sobre 
idéias, diferentemente da narrativa, que trata de 
acontecimentos, com personagens, ação, 
cenário e tempo bem definidos. 

Coesão e coerência 20 Os elementos do texto devem dialogar entre si. 
A redação deve evitar a digressão fora de 
propósito. 

Argumentação 20 A redação deve fugir ao senso comum. O aluno 
deve elaborar argumentos válidos.  
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ANEXO B - COLETÂNIA DE AUXÍLIO PARA REDAÇÕES DO 2º GRAU  

 
 
 
O soldado 
 
Soldado não é um nome para se dar a qualquer pessoa. 
Ser soldado é ter esse sentimento gravado no fundo da alma e do coração. 
O soldado é soldado em todos os instantes da sua vida, independente do dia, hora ou local. Na realidade, corre o “sangue verde 
oliva” em suas veias. 
O soldado enfrenta o frio, a escuridão, a selva e o perigo. Tudo isso ele faz para estar sempre preparado para defender seu país 
e seu povo quando for chamado.  
O soldado existe em prol do seu povo e de sua nação, por isso jura a Bandeira Nacional e até mesmo se dispõe a sacrificar a 
própria vida se necessário for, para defender a nação brasileira. 
O soldado faz parte de uma Instituição (Exército Brasileiro) que tem o maior índice de credibilidade perante a sociedade 
brasileira. 
O soldado é responsável por garantir os poderes constitucionais. 
Ele faz parte de uma instituição que tem como lema: EXÉRCITO BRASILEIRO, BRAÇO FORTE, MÃO AMIGA. O 
BRAÇO FORTE representa a força e poder que o Exército sustenta. O Exército está sempre pronto, para defender seu território 
e seu povo se preciso for. A mão amiga, representa aquela “mão”que está estendida para ajudar a população nos momentos 
difíceis. 
 
Proposta de redação: 
Leia o texto acima e escreva uma redação, de 20 a 25 linhas. Tema: “Exército Brasileiro, Braço Forte, Mão 
Amiga”. 
 
 
 
 
Para o professor(sugestão) 
Tabela para a correção das redações Nota Tópico a ser avaliado 
Adequação ao tema  20 O aluno deve elaborar o texto de acordo com a 

coletânea e a proposta de redação. A fuga ao 
tema pode implicar que o aluno memorizou 
uma redação para o concurso. Assim, as 
universidades zeram as redações que fogem ao 
tema. Esse é o ponto mais crítico da redação. 

Correção gramatical 20 O aluno deve escrever, utilizando as regras da 
gramática normativa. 

Adequação ao gênero textual 20 O gênero em questão é a dissertação. O aluno 
deve elaborar um texto impessoal no qual ele 
defende uma idéia. A dissertação fala sobre 
idéias, diferentemente da narrativa, que trata de 
acontecimentos, com personagens, ação, 
cenário e tempo bem definidos. 

Coesão e coerência 20 Os elementos do texto devem dialogar entre si. 
A redação deve evitar a digressão fora de 
propósito. 

Argumentação 20 A redação deve fugir ao senso comum. O aluno 
deve elaborar argumentos válidos.  
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ANEXO C - MODELO DA FICHA DE INSCRIÇÃO PARA COMPETIÇÃO DE 

ORNAMENTAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL.    

 

 

CONCURSO DE ORNAMENTAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

NOME   

ENDEREÇO  

TELEFONE   

 

 


