
 

EDITAL DA MARATONA AGOSTINIANA DE REDAÇÃO 2022 

A equipe de Produção de Textos do Ensino Médio dos Colégios Agostinianos e da 
Escola Profissionalizante Santo Agostinho torna pública a 1ª Maratona 
Agostiniana de Redação 2022. As instruções para participação no concurso estão 
contidas neste regulamento.  

1 – DO OBJETO  

1.1 – A 1ª Maratona Agostiniana de Redação, promovida pela equipe de Produção 
de Textos dos Colégios Agostinianos e da Escola Profissionalizante, visa 
incentivar a escrita de textos dissertativos-argumentativos de excelência 
acadêmica, além de despertar nos estudantes o interesse pelos temas sensíveis 
à sociedade.  

1.2 – A Maratona acontecerá em duas etapas, de acordo com o cronograma 
estabelecido no item 4 deste edital.  

1.3 – Para cada etapa, deverá ser entregue uma redação sobre o tema 
selecionado pela equipe de Produção de Textos.  

1.4 – Os cinco melhores estudantes de cada categoria, escolhidos por uma banca 
multidisciplinar definida pela Comissão Organizadora, serão premiados com um 
kindle. Além disso, receberão um display de honra ao mérito os 10 classificados 
de cada etapa de escolarização do Ensino Médio. Todos os 35 classificados terão 
seus textos publicados em um e-book, que será objeto de estudo para as turmas 
do Ensino Médio. 

2 – DO TEMA 

2.1 – Os estudantes deverão dissertar sobre o tema Construir: qual é o meu 
lugar no mundo?, mostrando sua compreensão sobre o assunto (seus entraves, 
suas consequências e seus problemas) e o envolvimento das ações pessoais para 
melhoria de vida em sociedade.  

2.2 – A equipe de Produção de Textos selecionará duas abordagens sobre essa 
questão norteadora, uma para cada etapa da Maratona. Ao final do certame, 
deverão ser entregues duas redações.  

3 - DO PÚBLICO-ALVO 

3.1 – Estudantes do Ensino Médio regularmente matriculados no Colégio Santo 
Agostinho nas unidades Belo Horizonte, Contagem e Nova Lima; e na Escola 
Profissionalizante Santo Agostinho.  

3.2 – A participação de estudantes com deficiência poderá ser viabilizada pelo 
auxílio do cuidador, em sala de aula, quando necessária a transcrição dos 
trabalhos. 
 

 



 

4 – DAS ETAPAS 

4.1 – A Maratona consistirá em duas etapas, de acordo com o cronograma a 
seguir. 

1ª etapa: 26/08/2022, no período da tarde (o horário será informado pela 
unidade). 
2ª etapa: 09/09/2022, no período da tarde (o horário será informado pela 
unidade). 
 
4.2 – Para cada uma das etapas, será escolhida uma abordagem sobre o tema 
norteador desta Maratona. 

4.3 – As abordagens serão selecionadas pela equipe de Produção de Textos e 
informadas aos estudantes no momento em que as redações forem iniciadas.   

5 – DA INSCRIÇÃO 

5.1 – Período de inscrições: de 07/07/2022 a 14/07/2022. 

5.2 – A inscrição é gratuita e deverá ser realizada obrigatoriamente pelo 
estudante, por meio do formulário on-line (disponível no link 
https://forms.office.com/r/eqPhCX1Hp0 ) até as 23h59 do dia 14 de julho de 
2022. 

5.3 – O estudante deve acompanhar todo o processo e comunicações a serem 
realizadas no site do Colégio e na pasta de Produção de Textos disponível no 
Campus. 

5.4 – O não comparecimento em uma das fases implica na exclusão do 
estudante. 

6 – DA REDAÇÃO 

6.1 – Na redação, o estudante concorrente deverá respeitar os seguintes 
requisitos: 

a) desenvolver o tema proposto, ou seja, não fugir ao tema; 

b) desenvolver o tema na tipologia textual exigida; 

c) não atentar contra o pudor; 

d) redigir seu texto a tinta, em cor azul ou preta; 

e) apresentar sua redação na folha da versão definitiva e com letra legível. É 
necessário atentar-se ao espaçamento excessivo entre letras, palavras, 
parágrafos e margens; 

f) redigir o texto com o número mínimo estabelecido de 15 linhas; 

g) assinar a folha definitiva de redação, preenchendo corretamente os dados 
pessoais. 

https://forms.office.com/r/eqPhCX1Hp0


 

6.2 – O não cumprimento de qualquer requisito exposto no item 6.1 implicará a 
desclassificação do estudante. 

6.3 – A redação será analisada de acordo com a grade de correção abaixo. 
 

Competência Níveis – Faixas Nota 

I 
Demonstrar 
domínio da 
modalidade 

escrita formal 
da língua 

portuguesa. 

Demonstra DESCONHECIMENTO TOTAL da modalidade escrita formal da língua 
portuguesa. 0 

Domínio PRECÁRIO da modalidade escrita formal da língua portuguesa, pouco 
aceitável nesta etapa de escolaridade. 40 

Domínio INSUFICIENTE da modalidade escrita formal da língua portuguesa, com 
muitos desvios gramaticais e de convenções da escrita. 80 

Domínio MEDIANO da modalidade escrita formal da língua portuguesa, com alguns 
desvios gramaticais e de convenções da escrita. 120 

Domínio ADEQUADO da modalidade escrita formal da língua portuguesa, com 
poucos desvios gramaticais e de convenções da escrita. 160 

Domínio EXCELENTE da modalidade escrita formal da língua portuguesa, com raros 
desvios gramaticais de convenções da escrita. 200 

II 
Compreender a 

proposta de 
redação e 

aplicar 
conceitos das 

várias áreas de 
conhecimento 

para 
desenvolver o 
tema, dentro 
dos limites 

estruturais do 
texto 

dissertativo-
argumentativo. 

Desenvolve texto que NÃO CONTEMPLA a proposta de redação. Elabora outra 
estrutura textual que não a dissertativo-argumentativa. 0 

Desenvolve TANGENCIANDO o tema, a partir de considerações próximas do senso 
comum, e com domínio precário do tipo de texto dissertativo-argumentativo. 40 

Desenvolve o tema recorrendo à cópia de trechos dos textos motivadores ou 
apresenta domínio INSUFICIENTE do tipo dissertativo-argumentativo. 80 

Desenvolve o tema por meio de argumentação previsível e apresenta domínio 
MEDIANO do texto dissertativo-argumentativo, com proposição, argumentação e 
conclusão. 

120 

ADEQUADO desenvolvimento do tema, mas não explora seus aspectos principais. 
Apresenta abordagem superficial e uma argumentação previsível. 160 

Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, de forma 
CONSISTENTE E ORGANIZADA, configurando autoria, em defesa de um ponto de 
vista. 

200 

III 
Selecionar, 
relacionar, 
organizar e 
interpretar 

informações, 
fatos, opiniões 
e argumentos 
em defesa de 
um ponto de 

vista. 

Apresenta informações, fatos, opiniões e argumentos INCOERENTES ou NÃO 
APRESENTA um ponto de vista. 0 

Apresenta informações, fatos, opiniões pouco relacionadas ao tema ou incoerentes 
e SEM DEFESA DE UM PONTO DE VISTA. 40 

Apresenta informações, fatos, opiniões pouco articulados ou CONTRADITÓRIOS, 
embora pertinentes ao tema proposto. LIMITA-SE A REPRODUZIR os argumentos 
que constam na proposta de redação. 

80 

Seleciona, organiza e relaciona informações, fatos, opiniões e argumentos 
pertinentes ao tema proposto, porém de modo POUCO CONSISTENTE. 120 

Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, de forma 
ORGANIZADA, com indícios de autoria, em defesa de um ponto de vista. 160 

Seleciona, organiza e relaciona informações, fatos, opiniões e argumentos 
pertinentes ao tema proposto de forma CONSISTENTE, configurando marcas de 
autoria. 

200 

IV 
Demonstrar 

conhecimento 
dos 

mecanismos 
linguísticos 
necessários 

Apresenta INFORMAÇÕES DESCONEXAS que não se configuram como texto. 0 

Articula as partes do texto de forma PRECÁRIA. 40 

Articula as partes do texto de forma INSUFICIENTE, com muitas inadequações, e 
apresenta repertório limitado de elementos coesivos. 80 

Articula as partes do texto de forma MEDIANA, com inadequações, e apresenta 
repertório pouco diversificado de recursos coesivos. 120 



 

para a 
construção da 
argumentação. 

Articula as partes do texto com POUCAS INADEQUAÇÕES e apresenta repertório 
diversificado de recursos coesivos. 160 

Articula as partes do texto SEM INADEQUAÇÕES na utilização dos recursos coesivos. 
Demonstra domínio PLENO dos recursos coesivos. 200 

V 
Elaborar 

proposta de 
intervenção 

para o 
problema 
abordado, 

respeitando os 
direitos 

humanos. 

Não apresenta proposta de intervenção. 0 

Elabora proposta de intervenção TANGENCIAL ao tema ou SUBENTENDIDA no 
desenvolvimento da argumentação. 40 

Elabora proposta de intervenção relacionada ao tema de forma PRECÁRIA, não 
articulada com a discussão desenvolvida no texto, ou com desenvolvimento 
precário dos meios para realizá-la. 

80 

Elabora proposta de intervenção relacionada ao tema, mas POUCO articulada à 
discussão desenvolvida no texto. 120 

Elabora proposta de intervenção CLARA, relacionada à tese e bem-articulada com a 
discussão desenvolvida no texto. São explicitados os meios para realizá-la. 160 

Elabora proposta de intervenção CLARA e INOVADORA, relacionada à tese e bem-
articulada com a discussão desenvolvida no texto. São explicitados os meios para 
realizá-la. 

200 
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1000 
 

7 – DA PREMIAÇÃO 

7.1 – Serão premiadas as 35 redações que atingirem grau de excelência na 
Maratona, considerada a soma dos dois textos, com distinção de classificação.  

7.2 – Os participantes serão classificados para premiação da seguinte forma: 

1º lugar geral do Ensino Médio – Kindle; 

2º lugar geral do Ensino Médio – Kindle; 

1º lugar geral da 1ª série do Ensino Médio – Kindle; 

1º lugar geral da 2ª série do Ensino Médio – Kindle; 

1º lugar geral da 3ª série do Ensino Médio – Kindle; 

2º lugar ao 11º lugar da 1ª série – Display de Honra ao Mérito; 

2º lugar ao 11º lugar da 2ª série – Display de Honra ao Mérito; 

2º lugar ao 11º lugar da 3ª série – Display de Honra ao Mérito. 

7.3 – Cada estudante classificado só poderá ser premiado uma única vez, ou 
seja, o 1º lugar geral do Ensino Médio será diferente de uma das três posições 
gerais de cada uma das séries. 

8 – DO JULGAMENTO  

8.1 – As redações apresentadas serão avaliadas por corretores escalados pela 
Comissão Organizadora. 



 

8.2 – A Comissão Organizadora é soberana para dirimir dúvidas que surgirem 
durante o processo. 

9 – DO RESULTADO E DA ENTREGA DOS PRÊMIOS 

9.1 – O resultado da Maratona será divulgado nos sites de cada uma das unidades 
da Instituição até o dia 1º de outubro de 2022.  

9.2 – A premiação ocorrerá no Colégio Santo Agostinho – Unidade Belo 
Horizonte, em cerimônia específica, com data a ser informada pela Instituição. 

10 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 – A inscrição na Maratona Agostiniana de Redação implica autorização do 
autor ou do responsável legal para publicação das redações na página oficial da 
Instituição. 

10.2 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

10.3 – Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail 
jean.otoni@santoagostinho.com.br 

 

Belo Horizonte, 07 de julho de 2022. 

 

Prof. Jean Santos Otoni 

Analista de Área do Conhecimento Institucional Sênior 

PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA 
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