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8º Concurso de Redação do Senado Federal

Objetivo:

“Participação política: no parlamento, nas ruas e nas redes sociais”
O Senado Federal vai premiar os melhores textos. Os finalistas dos estados
e do Distrito Federal farão parte do Projeto Jovem Senador e vivenciarão o
processo de criação das leis do nosso país.

Como participar:
Se você é estudante do ensino médio de escola pública estadual ou do DF
e tem até 19 anos, converse com seus professores e faça uma redação com
o tema “Participação política: no parlamento, nas ruas e nas redes sociais”.

Estimular os estudantes a refletir sobre o processo democrático e o exercício
da cidadania.
Premiação:
Os 27 finalistas do Concurso de Redação ganham uma viagem a Brasília
para participar da cerimônia de premiação no Palácio do Congresso Nacional.
Na capital do país, participam do Projeto Jovem Senador, uma simulação de
como é o processo de criação de leis no Brasil. Todos os 27 finalistas ganham
notebooks, medalhas e certificado de classificação.
As escolas dos alunos classificados nos três primeiros lugares da etapa
nacional ganham desktops para uso coletivo. As escolas dos 27 alunos
finalistas ganham kits com material educativo e pedagógico.

Etapas:
Realização:
São selecionados 27 finalistas, um por unidade da Federação, conforme as etapas
abaixo:
1. Primeira etapa (na escola): Cada escola participante seleciona uma redação
para representá-la e a encaminha à secretaria de Educação da respectiva
unidade da Federação até 21 de agosto de 2015. Para inscrevê-la, basta enviar
a redação manuscrita na folha do concurso, especialmente desenvolvida
para a 8ª edição, com a ficha de inscrição e a cópia do RG e do CPF do aluno,
do professor e do responsável legal. Esse material será encaminhado às
escolas aptas a participarem e também estará disponível para download em:
www.senado.gov.br/jovemsenador.
2. Segunda etapa (nos estados e no DF): As secretarias de Educação dos estados
e do DF selecionam três redações e as enviam para o Senado Federal até 30 de
setembro de 2015.
3. Terceira etapa (nacional): A Comissão Julgadora do Senado Federal avalia
e julga as 81 redações e seleciona 27 finalistas - uma de cada unidade da
Federação - classificando o 1º, o 2º e o 3º lugar nacional. O resultado é divulgado
até 14 de outubro.

Promovido pelo Senado Federal, em parceria com o Ministério da Educação (MEC),
o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e as secretarias de
Educação dos estados e do Distrito Federal.
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