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Memo. nº 098 /2020/DREA/GAB/CIRCULAR                SGD 2020/27009/046852 

  

                                                                                     Araguaína, 21 de maio de 2020. 

ÀS UNIDADES ESCOLARES. 

 

Assunto: Informações sobre a Olimpíada de Língua Portuguesa – Programa Escrevendo 

o Futuro. 

 

   Senhor (a) Diretor (a), 

  

1.    O Concurso da Olimpíada de Língua Portuguesa é uma iniciativa do Ministério da 

Educação em parceria com o Itaú Social, tendo coordenação técnica do CENPEC – Centro de 

Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. É parte integrante das ações 

no Programa Escrevendo o Futuro, sendo coordenada a nível estadual pelas instituições: 

UNDIME (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação), CONSED (Conselho 

Nacional dos Secretários de Educação) e a UFT (Universidade Federal do Tocantins). 

2.    A responsabilidade pelo concurso e de articular encontros e formações nos Estados e 

no Distrito Federal pertence à Rede de Ancoragem, formada por representantes das entidades 

parceiras mencionadas. 

3.       Encaminhamos a Vossa Senhoria anexo cronograma informativo, bem como abaixo 

segue relacionado informações sobre a referida olimpíada:  

4.   Objetivo: Promover formações presenciais e online, em caráter contínuo, durante 

todo o ano de 2020, de forma a contribuir no ensino da língua portuguesa por meio de ações e 

projetos de gêneros textuais. Este ano estão sendo desenvolvidas as formações à distância, 

estudos e pesquisas, elaboração e produção de recursos e materiais educativos nos gêneros: 

artigos de opinião, crônica, documentário e memórias literárias, sendo parte do Documento 

Curricular do Tocantins. 

5.    Tema: O assunto deste ano visa o crescimento da cidadania por meio do 

aprofundamento da atualidade, propiciando conhecimento da realidade local vivida pelos 

estudantes. 

6.    Público: Este concurso é voltado ao alunado que se encontra entre o 5º ano do 

Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio, tanto nas escolas públicas quanto no 

ensino privado em todo o território nacional. Bem como, professores também participam por 

meio das ações de formação presenciais e on-line. 

7.     Página de acesso:                                             https://www.escrevendoofuturo.org.br/ 

8.    Descrição: https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/noticias/sobre-o-

programa/artigo/2728/bem-vindos-a-2020 

9.    Cronograma 2020     https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/formacao/cursos-

on-line/informacoes/artigo/2729/cronograma-2020-1-semestre 

10.    Inscrições:  As  inscrições são realizadas via e-mail:        

escrevendocursos@cenpec.org.br   
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11.   Ante ao exposto colocamos o Setor de Currículo Escolar à disposição para 

esclarecimentos de possíveis dúvidas, bem como, o servidor Antônio Adailton, por meio do 

telefone 3411-5009. 

 

 

 

              Atenciosamente, 

 

 

 

 

MARIA EULESSANDRA SOUSA CASTILHO 

Diretora Regional de Educação de Araguaína 
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