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CONCURSO DE REDAÇÃO SOBRE A PAZ 2022-2023

Liderar com compaixão
O Concurso de Redação sobre a Paz tem como objetivo incentivar jovens de 11 a 17 anos
a expressarem suas percepções sobre a paz, buscando estimular a reflexão de alunos, pais,
professores e toda a comunidade sobre tão relevante assunto. Ao compartilhar opiniões e
pontos de vista, é possível construir um mundo de mais tolerância e compreensão internacional.
Essa é uma das metas do Lions Clube.

Sobre o Concurso
A participação no Concurso de Redação sobre a Paz se dará para jovens com idade entre 11
e 17 anos completos até 15 de novembro de 2022. Este Concurso está aberto também para
os alunos que são oficialmente considerados portadores de deficiência visual e que tenham
11, 12 ou 13 anos. As datas de nascimento válidas são 16 de novembro de 2008 até 15 de
novembro de 2011. As categorias estão distribuídas conforme tabela abaixo:
Categoria

ETAPAS

1

11 a 13 anos

Municipal

Distrital

2

14 a 17 anos

Municipal

Distrital

3

11 a 13 anos, portadores de deficiência visual

Municipal

Distrital

4

14 a 17 anos, portadores de deficiência visual

Municipal

Distrital

Internacional

. O tema do c o n c u r s o d e R e d a ç ã o s o b r e a p a z 2 0 2 2 / 2 0 2 3 é

" LIDERAR COM COMPAIXÃO".
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Regras do Concurso
• Somente os Lions Clubes que estejam em dia com o Distrito LC 5 PIP Augustin Soliva e

com LCI podem patrocinar o concurso. O concurso pode ser realizado em uma escola local,
em um grupo juvenil assistencial ou educacional.
•. As redações devem ter no máximo 500 palavras e devem ser redigidas em português,
em fonte ARIAL e tamanho de corpo 12 e digitadas em preto e com espaço duplo.
• . Cada redação deve ser enviada junto com o formulário preenchido específico deste
concurso através do link https://forms.gle/uZ3DB8FtiMHqcRg46
•. As redações que não estiverem acompanhadas de formulários devidamente preenchidos
serão automaticamente desclassificadas.
•. Cada estudante poderá participar com apenas uma redação e deverá ser da autoria de um
único estudante.
•. As redações devem ser inéditas, não podendo ter sido previamente publicadas.
• Todas as redações em que for detectado plágio serão automaticamente desclassificadas,

e será vetada a participação do aluno autor em qualquer outro futuro Concurso patrocinado
pelo Distrito LC5 PIP Augustin Soliva.
•. As redações deverão ser enviadas diretamente para a Assessora Distrital do Concurso de
Redação da Paz e Deficiente Visual até o dia 15 de novembro de 2022, sendo
automaticamente desclassificadas as redações que chegarem após a data limite.
• .As redações não serão devolvidas e podem ser publicadas pelos Lions Clubes
patrocinadores, Distrito LC 5 PIP Augustin Soliva.
•.Os trabalhos serão avaliados obedecendo a quatro critérios: Criatividade, Gramática,
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Pontuação e Coerência de Ideia sobre o tema do Concurso de Redação sobre a Paz
2022/2023 “ LIDERAR COM COMPAIXÃO ”
•. As notas serão de 5 (cinco) a 10 (dez) para cada quesito.
• Todas as redações serão avaliadas por todos os avaliadores convidados pela Assessoria
do Concurso de Redação sobre a Paz
• Em caso de empate valerá a maior soma de notas no item “Criatividade” seguido pelo item “C
oerência de Ideia”.

ENVIO DAS REDAÇÕES


Cada Lions Clube participante selecionará 1(uma) redação vencedora de cada categoria.



Os trabalhos selecionados de cada categoria por cada Lions Clube deverão ser enviados
em arquivo pdf. para o email folcoelho@gmail até dia 15/11.



No corpo do email deverá constar o nome completo, data de nascimento dos alunos
selecionados em cada categoria;



O arquivo pdf deve ser nomeado com o nome do Lions Clube patrocinador e do aluno
selecionado (ex: Lions Clube XXX - Antonio da Silva.pdf)

Cronograma do concurso
• 15 de novembro de 2022: prazo final de entrega por email dos trabalhos vencedores de

cada Clube participante para a Assessoria Distrital do Concurso de Redação da Paz, e
Deficiente Visual. Enviar para CaL Flávia no endereço de e-mail folcoelho@gmail.com .
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• As redações e os Clubes vencedores serão comunicados no 2 ª . RCGD. E a

premiação será realizada em data a ser agendada posteriormente.

ASSESSORIA DISTRITAL DO CONCURSO INTERNACIONAL DO CARTAZ DA PAZ E
CONCURSO DE REDAÇÃO SOBRE A PAZ
CaL FLAVIA DE OLIVEIRA LIMA COELHO
(11) 98174-9689
folcoelho@gmail.com

EQUIPE DE APOIO
CaL Rosielaine C.C.Simões
(11)988480105
DM Angelica Gardini Pina
(11)961970111
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