
CONCURSO DE REDAÇÃO SOBRE A PAZ

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. O tema do concurso de

Redação sobre a paz 2021/2022 é "ESTAMOS TODOS CONECTADOS".

Diante da relevância e alcance deste Concurso e entendendo a importância de oferecer

oportunidades de expressão e desenvolvimento de opiniões entre os jovens, este ano o

Distrito LC 5 PIP Augustin Soliva está ampliando a participação deste concurso para

jovens com idade entre 11 e 17 anos completos até 15 de novembro de 2021, inclusive para

alunos que são considerados oficialmente portadores de deficiência visual. O concurso será

realizado em quatro categorias, conforme tabela abaixo:

Categoria ETAPAS
1 11 a 13 anos Clube Distrito

2 14 a 17 anos Clube Distrito

3 11 a 13 anos, portadores de deficiência visual Clube Distrito Internacional

4 14 a 17 anos, portadores de deficiência visual Clube Distrito

As datas de nascimento consideradas válidas para as categorias 1 e 3 vão de 16 de

novembro de 2007 a 15 de novembro de 2010.

As datas de nascimento consideradas válidas para as categorias 2 e 4 vão de 16 de

novembro de 2004 até 15 de novembro de 2007.



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.

● Cada clube poderá enviar uma (1) redação para concorrer em cada categoria.

● As redações devem ter no máximo 500 palavras e devem ser redigidas em

português, em fonte ARIAL, tamanho de corpo 12, digitadas em preto, com espaço

duplo.

● 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 LC-5 PIP Augustin Soliva.

● Cada redação deve ser enviada junto com o formulário preenchido específico deste

concurso. As redações que não estiverem acompanhadas de formulários devidamente

preenchidos serão automaticamente desclassificadas.

● As redações podem ser publicadas pelos Lions Clubes patrocinadores, Distrito LC 5

PIP Augustin Soliva.

SOBRE O JULGAMENTO:

● Os trabalhos serão avaliados obedecendo a quatro critérios: Criatividade,

Gramática, Pontuação e Coerência de Ideia sobre o tema do Concurso de Redação

sobre a Paz 2021/2022  “ ESTAMOS TODOS CONECTADOS”

● 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 “Coerência 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 da Assessora do Distrito CaL Flavia Coelho

(folcoelho@gmail.com) até dia 10 de novembro de 2021.

● No corpo do email deverá constar o nome completo, data de nascimento dos alunos

selecionados em cada categoria;

● Em anexo deve constar as fichas de inscrição e os arquivos pdf das redações,

identificados com o nome do Lions Clube patrocinador e do aluno selecionado (ex:

Lions Clube XXX -  Antonio da Silva.pdf)

SOBRE A PREMIAÇÃO

● Na etapa distrital será premiado uma (1) redação de cada categoria.

● A redação vencedora da categoria 3 (portadores de deficiência visual de 11 a 13 anos)

que for premiada na etapa Distrital concorrerá na etapa Internacional e será traduzida

para o inglês.
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CRONOGRAMA DO CONCURSO:

● 10 de novembro de 2021: prazo final de entrega dos trabalhos vencedores de cada

Clube participante para a Assessoria Distrital do Concurso de Redação da Paz para

organização do julgamento dos trabalhos.

● 2ª RCGD (dezembro de 2021): Premiação das redações.

Fico à disposição para qualquer esclarecimento

CaL Flavia de Oliveira Lima Coelho

Lions Clube Santo André - Centro

Assessora Distrital do Concurso de Redação sobre a Paz

Telefone: (11) 98486-9889 | email: folcoelho@gmail.com
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