
 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO DE REDAÇA O  
PROGRAMA EDUCAÇA O FINANCEIRA NAS ESCOLAS 

 

1. DO OBJETIVO 

 

O Concurso de Redação em Educação Financeira é destinado a alunos do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio da Educação Básica da Rede Pública Estadual de Ensino, 

regularmente matriculados em 2017, tem por objetivo compartilhar os conhecimentos 

aprendidos em sala de aula e disseminar as boas práticas de educação financeira 

aplicadas ao contexto escolar, familiar e social.  

 

2. DAS CATEGORIAS 

 

 Ensino Fundamental (1º ao 5ª anos) 

 Ensino Fundamental (6º ao 9º anos) 

 Ensino Médio (1ª, 2ª e 3ª séries) 

 

3. DOS EIXOS TEMÁTICOS 

São três eixos temáticos descritos a seguir que se configuram como temas gerais 

para serem apresentados, discutidos e refletidos em sala de aula, de modo que, os 

professores possam estimular os alunos a perceberem os impactos da educação 

financeira na sua vida diária, na escola, no contexto familiar e social.   

O eixo temático não é para ser usado como título da redação. O aluno, estimulado 

pelo professor e escola deve usar a sua criatividade para formulação do título, conforme 

o eixo escolhido. Para tanto os professores devem recuperar, em rodas de conversas, 

bate-papo, relatos pessoais aspectos da educação financeira que transformado numa 

situação, promoveu nova condição de relação com o dinheiro que contribuiu com a 

resolução de um dado problema. Ao escolher o eixo o aluno deve trazer evidências 

concretas sobre o que escolheu. 

 

a) Educação Financeira na Sala de Aula 

 

Escolhendo este eixo o aluno deve apresentar os conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais relativos à temática de educação financeira estudado na 

escola com os professores multiplicadores do programa, por meio do material didático e 

materiais complementares, cujos impactos possam ter modificado algumas de suas 

posturas em relação ao dinheiro, ao patrimônio público e as formas de economia.  



 

 

b) Impacto da Educação Financeira em Casa 

 

Ao escolher este eixo o aluno abordará o que os estudos em sala de aula 

trouxeram para contribuir com as posturas de orçamento familiar o que conseguiu 

transformar em sua casa, como mobilizou o assunto com os pais e demais familiares 

de modo a transformar positivamente a situação financeira em que a família se 

encontrava, evidenciando concretamente o que foi alcançado. 

 

c) Educação Financeira e Empreendedorismo: descobri meu talento! 

Este eixo deve trazer informações concretas sobre o empreendedorismo 

estimulado por meio dos estudos dos conteúdos contidos no material didático do 

programa, destacando o que ele promoveu no aluno e levou a agir de forma 

empreendedora, conseguindo obter qualquer tipo de renda ou complementar uma 

renda já existente dele ou da família, a partir de negócio formal ou informal que tenha 

iniciado. 

 

4. DAS COMISSÕES JULGADORAS  

A Escola fará ampla divulgação do Concurso esclarecendo o Regulamento a 

todos os professores e alunos. Quanto à seleção e premiações os professores 

promoverão processos criativos de discussão de textos e material didático próprio do 

Programa, vídeos, dentre outros recursos para estimular a produção escrita visando à 

participação no concurso.  

 

As comissões abaixo descritas obedecerão aos Critérios Pedagógicos e o 

Cronograma de Realização quando à análise das redações em cada etapa.  

 

4.1. Comissão Local (Escola e parceiros) 

  

 01 professor de Língua Portuguesa; 

 01 Coordenador Pedagógico; 

 01 Membro da Associação de Pais e Mestres; 

 01 Membro da Comunidade local. 

 

 

A Comissão Local (Escola) será organizada pelo gestor escolar e empreenderá o 

seu trabalho, observando o Cronograma Geral para a análise das redações inscritas 

em cumprimento aos critérios pedagógicos estabelecidos, em anexo a este documento.  



 

Após a seleção, a Comissão local enviará à Comissão Regional na DRE 

jurisdicionada em envelope lacrado e identificado com Ata de Registro do Trabalho, 

Anexo III, devidamente assinada pelos membros representantes da escola.  

 

4.2. Comissão Regional (Diretoria Regional de Educação e parceiros) 

 

 Assessor de Formação da DRE; 

 01 Técnico Pedagógico de Língua Portuguesa; 

 01 Multiplicador do Programa Educação Financeira nas Escolas; 

 01 Supervisor Escolar; 

 01 Professor de Língua Portuguesa; 

 01 Membro do Conselho de Economia e/ou Contabilidade. 

 

A Comissão Regional (DRE) receberá todos os envelopes das escolas 

participantes, observando o prazo final para a análise das redações, promoverá o 

trabalho de seleção das três melhores redações em cada categoria descrita no item 2.  

 

4.3. Comissão Estadual (Secretaria de Educação e parceiros)  

 

 Assessor de Formação da DRE; 

 01 Técnico Pedagógico de Língua Portuguesa; 

 01 Multiplicador do Programa Educação Financeira nas Escolas; 

 01 Supervisor Escolar; 

 01 Professor de Língua Portuguesa; 

 01 Professor Universitário (preferencialmente federal); 

 01 Membro do Conselho de Economia e/ou Contabilidade. 

A Comissão Estadual receberá um envelope de cada Comissão Regional (13 no 

total), via malote e protocolo da Seduc, e promoverá o trabalho a seleção das três 

melhores redações em cada categoria.  

 

5. DA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO  

A Escola e professores deverão inscrever os alunos interessados, em formulário 

próprio – Anexo V, considerando um número significativo de inscrições por categoria de 

participação, devendo esclarecer amplamente, a data de realização e critérios de 

seleção. 

   

Os alunos ao participar do Concurso estão de plena concordância e aceitação de 

forma ampla quanto aos  Critérios de Pedagógicos de Seleção deste Regulamento, 

sendo que o não cumprimento de quaisquer de seus dispositivos implicará na 

desclassificação do trabalho, a juízo da Comissão Julgadora.  



 

A redação deve ser feita em instrumento próprio, contido no Anexo IV os quais 

serão reproduzidos por cada escola, conforme o número de alunos participantes. A ficha 

de inscrição do aluno deverá ser anexada à redação do candidato. 

Cada aluno concorrerá com (01) uma redação, organizada com: 

a) Título (conforme categoria escolhida) 

b) Introdução,  

c) Desenvolvimento  

d) Conclusões 

e) Referência Bibliográfica (opcional) 

 

6. DA AVALIAÇÃO PELAS COMISSÕES 

O processo de julgamento será baseado em pontos. Cada redação receberá 

pontuação em cada um dos Critérios Pedagógicos de Seleção:  

a) Titulo da Redação; 

b) Clareza na exposição do eixo; 

c) Capacidade de Desenvolvimento; 

d) Capacidade de Conclusão; 

e) Coerência e Coesão Textual; 

f) Criatividade e originalidade; 

g) Respeito às normas gramaticais e ortográficas. 

h) Número mínimo de 20 linhas. 

 

7. DAS PREMIAÇÕES  

A premiação acontecerá mediante a divulgação final de cada etapa que deve ser 

oficializada pela Escola, pela DRE e pela Seduc, contendo nome, título, autor, nível e 

série/ano que está matriculado, cópia digitalizada da redação e a posição de seleção 

(1º, 2º ou 3º lugar) na categoria e autorizo de divulgação pelo responsável- Anexo VI.  

Cada instituição é responsável por buscar suas premiações. 

Etapa Escolar  Ensino fundamental 
– Anos Iniciais 
 

Ensino 
fundamental - 
Anos Finais 
 

Ensino Médio  

1º colocado     

2º colocado     

3º colocado    

 

Etapa Regional Ensino fundamental 
– Anos Iniciais 
 

Ensino 
fundamental  -
Anos Finais 
 

Ensino Médio  

1º colocado     

2º colocado     

3º colocado    

 



 

Etapa 
Estadual  

Ensino fundamental – 
Anos Iniciais 
 

Ensino fundamental  
Anos Finais 
 

Ensino Médio  

1º colocado  Kit de 03 Jogos de 
Computador (Intusforma)  
e 03 Livros de Educação 
Financeira – A Flor que 
dançava (Ana Pregardier), 
ESAG KIDS, Manual 
Mirim do Empreendedor ( 
UDESC) e a Turma da 
Economia  (ASSBAN). 
 
Copo Personalizado 
Mochila Escolar  
Pen-Drive 
 

Kit de 02 Jogos 
(Instusforma) e 02 
Livros de Educação 
Financeira e A 
Aventura Econômica, A 
origem do Dinheiro 
(Ana Pregardier) 
 
 
 
Copo Personalizado 
Mochila Escolar 
Pen-Drive 
 

Livros: Psicologia 
Econômica (Vera 
Rita Ferreira Melo); 
Meu amigo Salomão 
(Carlos Nascimento) 
 
Sacola de Nylon da 
4º Semana Nacional 
Financeira 
 
Copo Personalizado 
Mochila Escolar 
Pen-Drive 

2º colocado  Copo Personalizado 
Livro de Pintura – Jardim 
Florido 
Pen-Drive 
 
 

Copo Personalizado 
Livro de Pintura – 
Jardim dos Sonhos 
Pen-Drive 
 

Copo Personalizado 
 Pen-Drive 
 

3º colocado Copo Personalizado 
01 CD + livro – Vikye – 
Educação Financeira para 
realização dos Sonhos 
 
 

Copo Personalizado 
01 CD + livro  – Vikye 
– Educação Financeira 
para realização dos 
Sonhos 
 

Copo Personalizado 
 

 

Todos os vencedores na etapa Estadual terão como parte da premiação e 

valorização a Publicação da Redação em âmbito nacional no Site e Facebook da AEF-

Brasil e matéria no Site da Seduc – com entrevista e fotos dos vencedores 2017. 

Os casos omissos serão tratados e decididos por cada Comissão Julgadora, em 

sua etapa correspondente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO B – CRONOGRAMA ATUALIZADO 

 

Período Atividade  Responsáveis 

31/07 a 02/08 Divulgação nas Escolas Escolas, DRE e Seduc 

03/08 Realização da etapa Escolar 
e divulgação dos 

Selecionados  

Escolas 

04/08 Envio à DRE Escolas 

07/08 Realização da etapa 
Regional e divulgação dos 

Selecionados  

Diretoria Regional de 
Educação - DRE 

08/08 Envio à Seduc DRE 

09/08 Realização da etapa 
Estadual  

Seduc 

10/08 Divulgação da etapa 
Estadual Seleção Final 

(Seduc) 

Seduc 

11/08 Entrega de Premiação Final Seduc e DRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II – CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS DE SELEÇÃO  

 

Critérios de Análise  Pontuação 

Titulo da Redação 
 

0 a 1,0 ponto 

Clareza na exposição do eixo 
 

0 a 2,0 pontos 

Capacidade de Desenvolvimento e 
Conclusão 
 

0 a 2,0 pontos  

Estrutura da Redação (Introdução, 
Desenvolvimento e Conclusão) 
 

0 a 1,0 ponto 

Coerência e Coesão Textual 
 

0 a 1,0 ponto 

Criatividade e originalidade 
 

0 a 1,0 ponto 

Respeito às normas gramaticais e 
ortográficas  (Obs: mínimo de 20 linhas) 
 

0 a 2,0 pontos 

Total  10 pontos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III – ATA DE REGISTRO DO TRABALHO  

COMISSÃO DE SELEÇÃO-CONCURSO DE REDADAÇÃO-EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

NAS ESCOLAS/2017 

Escola  

DRE  

Data de Realização   

Membros Participantes ( 
Nomes) 

 
 

Etapa de Realização Escolar (   )          Regional (   )            Estadual (  )  

Nº de Alunos Participantes  ____1º ao 5º Ano /____6º ao 9º Ano/___E.Médio 

ATA DE TRABALHO COMISSÃO 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

 
Assinaturas dos Membros 

 
 
 
 

 

 



 

 

ANEXO IV – INSTRUMENTO DE REDAÇÃO  

CONSURSO DE REDAÇÃO EM EDUCAÇÃO FINANCEIRA  

Escola  

Cidade   

DRE  

Nome do Aluno(a)  

Série/Ano   

Nome do(a) Professor(a)  

Data   

Nº de Inscrição  

REDAÇÃO  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 



 

 

ANEXO V - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  

Escola: ____________________________________Cidade: ___________________ 

DRE:_____________________________________ Data : _______/________/2017 

Nº  Nome do(a) Aluno(a) Ano/Série 

01   

02   

03   

04   

05   

06   

07   

08   

09   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   

33   

34   

35   

36   

37   

38   

39   

40   

 

 

 



 

 

ANEXO VI - AUTORIZO DE DIVULGAÇÃO PELO RESPONSÁVEL 

 

Eu, ___________________________________________________responsável 

pelo(a) aluno(a) ________________________________________,matriculado(a) na 

Escola ______________________________________________________________,na 

cidade de____________, jurisdicionada à DRE de _____________________, 

vencedor(a) da etapa Escolar do Concurso de Redação – Educação Financeira 

nas Escolas /2017, AUTORIZO, a publicação e divulgação da redação, do nome, da 

imagem do(a) aluno(a) acima descrita, nas mídias, locais e nacionais, segundo 

estabelece a classificação no Regulamento do referido concurso. 

 

Local e Data:___________________, __________/2017. 

 

 

_______________________________ 

Assinatura e CPF do responsável 


