
 

 

EDITAL - CONCURSO REDAÇÃO NOTA 1000 

EDIÇÃO 2 – ANO 2021 

REALIZAÇÃO: COLÉGIO CONTATO 

 

             

O Colégio Contato, por meio da sua equipe de redação e direção pedagógica do ensino 

médio, promove o CONCURSO REDAÇÃO NOTA 1000 com o objetivo de estimular a 

produção textual e debates que                                              . 

1. PARTICIPANTES 

1.1 Alunos matriculados nos 1º, 2º e 3º anos do ensino médio do Colégio Contato no 

ano de 2021. 

1.2 Apenas poderão concorrer os alunos que frequentarem das aulas do Projeto Nota 

1000 nos meses de maio, junho e julho, obtendo o mínimo de 80% de regularidade. 

Serão eliminados os alunos com frequência menor que 80%. 

               

                        20 de abril a 10 de maio de 2021, por meio do preenchimento 

                            , que devem ser entregues na sala de eventos até as 16 

horas do dia 10/05 ou online por meio de link do forms divulgado nas redes sociais do 

colégio                                             . 

                     gratuita. 

2.3 Cada aluno        escrever apenas um texto no dia do concurso. 

2.4. A realização do concurso será presencial, no sábado, dia 31 de julho de 2021. 

3.                                   

3.1. A nota da redação, variando entre 0 (zero) e 1000 (mil) pontos, será atribuída 

respeitando-se os critérios do ENEM.  

3.2. A nota total de cada corretor corresponde à soma das notas atribuídas a cada uma 

das competências.  

3.3. Será atribuída nota 0 (zero) à redação que não atenda à proposta solicitada ou que 

possua outra estrutura textual que não seja a estrutura dissertativo-argumentativa, o 



 

 

que configurará "Fuga ao tema/não atendimento à estrutura dissertativo-

argumentativa";  

3.4. Aquele que não apresente texto escrito na Folha de Redação, será considerada 

"Em Branco";  

3.5. Que apresente até 7 (sete) linhas, qualquer que seja o conteúdo, que configurará 

"Texto insuficiente"; 

3.6. As linhas com cópia dos textos motivadores apresentados no Caderno de 

Questões serão desconsideradas para efeito de correção e de contagem do mínimo de 

linhas.  

3.7. Que apresente impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação, 

bem como que desrespeite os direitos humanos, que será considerada "Anulada"; e  

3.8. Que apresente parte do texto deliberadamente desconectada com o tema 

proposto, q                    "       ”. 

4. DO DESEMPATE 

4.1. Maior nota em competência 1 (norma culta padrão da língua portuguesa), menor 

quantidade de erros gramaticais, como também convenções de escrita; 

4.2. Maior apresentação de repertório sociocultural (conhecimento de mundo); 

4.3. Maior nota na competência 3 (seleção, relacionamento e organização dos 

argumentos-coerência); 

4.4. Menor repetição de vocábulos; 

4.5. Maior quantidade de ações na proposta de intervenção social; 

4.6. Maior detalhamento da aplicabilidade das propostas de intervenção social. 

5            

Os textos selecionados com maior nota                               : 

 1º Prêmio Iphone XR, vale compra de 100 reais na Leitura e uma camisa do 

projeto. 

 2º Prêmio Caixa JBL clip 2, vale compra de 100 reais na Leitura e uma camisa 

do projeto. 



 

 

 3º Prêmio Caixa JBL Go, vale compra de 100 reais na Leitura e uma camisa do 

projeto. 

 4º Prêmio vale compra de 100 reais na Leitura e uma camisa do projeto. 

 5º Prêmio vale compra de 100 reais na Leitura e uma camisa do projeto. 

 6º Uma camisa do projeto. 

 7º Uma camisa do projeto. 

 8º Uma camisa do projeto. 

 9º Uma camisa do projeto. 

 10º Uma camisa do projeto. 
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                        – ALUNO 

   

                                                   ____________  

Telefone:____________ Email:________________________________________  

Matrícula Contato: __________________________________________________ 

 

 

 

 

 


