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CONCURSO DE REDAÇÃO E ILUSTRAÇÃO
BRASIL 500 ANOS

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS



Conforme cai istava do edital, i ia lase regici idl cJu co: icurso, a ssu: i iHuj
Legislativa do Estado de Minas Gerais e as Secretarias de Estado da Educação e
da Cultura instituiriam urna Comissão Julgadora, composta de um parlamentar
como presidente, dois servidores da Assembléia Legislativa, dois servidores
da Secretaria de Estado da Educação, dois servidores da Secretaria de Estado
da Cultura e quatro representantes da área cultural, que selecionariam os três
melhores trabalhos de cada modalidade nas três categorias.

Pela Assembléia:
Deputada Elbe Brandão, como presidente da comissão
Luiz Carlos Moreira de Carvalho
Rutli Schmitz de Castro

Pela Secretaria da Educação:
Sidnéa Ladeira Paz
Valéria das Graças Oliveira Silva Lirii

Pela Secretaria da Cultura:
Bernadete Maria Nery
Maria Cristina França Menezes

Area Cultural:
Dulio Gomes (escritor e crítico literário)
Odila Fontes (artista plástica e professora da Guignard)
Rita de Cássia Rocha Lessa (artista plástica)
Ronald Claver Camargo (poeta e professor da UFMG)

- os escritores Duilio Gomes e Ronald Claver fariam a seleção dos
trabalhos da Categoria C;

- as ilustrações de todas as categorias seriam julgadas por:
Sidnéia Ladeira Paz (Secretaria da Educação)
Bernadete Maria Nery (Secretaria da Cultura)
Odila Fontes (artista plástica)
Rita de Cássia Rocha Lessa (artista plástica)

- as redações das Categorias A e B seriam julgadas por:
Luiz Carlos Moreira de Carvalho (ALEMG)
Ruth Schmitz de Castro (ALEMG)
Valéria das Graças Oliveira Silva Lima (Secretaria da Educação)
Maria Cristina França Menezes (Secretaria da Cultura)

As dúvidas e os desempates seriam encaminhados e discutidos com
a presidente da comissão, deputada Elbe Brandão, a quem caberia o voto
de desempate caso fosse necessário.

Assim se procedeu e, após um mês de trabalho, a comissão chegou
ao resultado final, publicado no Diário Oficial - Minas Gerais do dia 7/7/2000,
no Diário do Legislativo.
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As comemorações do V centenário da chegada dos
portugueses ao Brasil foram ensejo - como já se disse - para
repensar a realidade fascinante e complexa que caracteriza a
Nação brasileira. Após cinco séculos de trabalho de construção,
concluímos que muito foi feito e que muito está por fazer. Pois
foi exatamente a necessidade de reavaliar as conquistas e os
revezes assinalados pela História - como forma de encontrar
i ovos rumos socioeconomicamente mais aceitáveis para o povo
brasileiro - que levou esta Assembléia a promover o Concurso
de Redação e Ilustração "Brasil 500 Anos".

Direcionado para a juventude estudiosa - a participação
foi franqueada a alunos dos ensinos fundamental e médio—, nosso
Concurso despertou invulgar interesse, haja vista o número de
trabalhos apresentados nas várias etapas, categorias e
riodalidades. Ao final, a sensibilidade demonstrada pelos
candidatos ao enfocar o tema proposto, tornara mais difícil o
trabalho dos julgadores. Assim, digamos que os 18 finalistas foram
alguns dos melhores entre os melhores, representando as diversas
regiões mineiras.

De todos os participantes, chegou-nos uma lição: as
oentes jovens, livres de preconceito e imbuídas de entusiasmo,
podem enxergar mais isentamente e apontar caminhos menos
tortuosos. Isso é, afinal, o que desejamos para fazer desse jovem
de 500 anos o Brasil de todos os brasileiros. A Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais sente-se gratificada ao
verificar que a presente iniciativa contribui para nos avizinhar de
tal of )ctIVo

A todos osoat cpa:es do Co:cHrso, acm como as
Escolas e Superintendências de Ensino que colaboraram
conosco, os nossos agradecimentos. Aos premiados, a nossa
mensagem de louvor.

Belo Hori7ortc, dezemb'o de O(X)

Deputado Anderson Adauto
Presidente da Assembléia Legislativa

o Estado de Minas Gerais
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Em 22 de abni de 1500, a armada de Pedro Álvares Cabral chega ao
território brasileiro. Cinco séculos depois, reunimo-nos para realizar, por meio de
debates, exposições, concursos e atividades culturais, uma ampla reflexão crítica
sobre o real significado de nossa História. E, repensar o Brasil 500 anos depois,
passa, necessariamente, pela valorização e pelo entendimento das manifestações
culturais como pontos fundamentais para a construção de uma identidade nacional.

Minas se uniu para refletir sobre o Brasil em um processo de valorização de
nossa cultura, criando um paralelo entre a chegada dos portugueses e o
desenvoMmento e as transformações que sofremos ao longo destes 500 anos. A
agenda de eventos elaborada pela Assembléia Legislatrva e pela Secretaria de Estado
da Cultura propôs que as comemorações se iniciassem com o Concurso de
Redação e Ilustração "Brasil 500 Anos", cujo resultado apresentamos nesta
publicação.

Estudantes de escolas públicas municipais, estaduais e particulares mineiras
se mobilizaram para refletir sobre o tema em aspectos históricos, sociológicos,
econômicos, polícos e culturais. O propósito de estimular a imaginação e o sentido
cMco de alunos dos ciclos básico e fundamental, de discutir a atual situação do
Brasil e de despertar o espírito crítico e o respeito à pátria foi alcançado com os
lindos trabalhos produzidos e a participação de várias escolas do Estado.

Os trabalhos inscritos deveriam ser inéditos, elaborados na escola, de forma
indrvidual, como resultado de um processo coletivo de discussão, sob a orientação
do professor, abordando, de acordo com a sua categoria, o tema "Brasil 500 Anos".
Assim, o concurso envolveu não somente os alunos inscritos, mas também toda a
unidade de ensino no processo de criação e elaboração dos trabalhos.

Discutir o Brasil, entender o real sentido de ser brasileiro e respeitar a
pátria. Nossas crianças e nossos jovens precisam participar e se envolver com
os temas nacionais para crescerem adultos conscientes e capazes de conduzi
com dtnídade e sabedori, o futuro do Brasil. Parabéns aos ganhadores e a
todsjs que participarrnlesta iniciativa, em especial à Escola do Legislativo,
queoranizou o concurso, à Secretaria de Estado da Educação, que mobilizou
professores e aluno& >eauxiliou na pré-seleção, e ao Banco ltaú, que co-
patrocinou ovento. Que esta idéia se propague e continue gerando frutos.

Deputada Elbe Brandão
Presidente da Comissão Especial

"Repensando o Brasil 500 anos depois"
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AS MODALIDADES SÃO
REDAÇÃO E ILUSTRAÇÃO,

DIVIDIDAS EM TRÊS CATEGORIAS

CATEGORIA A

Alunos do Ciclo
Básico e do l 0 ano do

Ciclo Intermediário
ou das quatro

primeiras séries
do Ensino

Fundamental

Em 1500, Pero Va.z de
Caminha escreveu uma
carta ao rei de Portugal

contando o que viu quan-
do chegou ao Brasil...

500 anos depois, VOCê
pode contar comi> andam

as coisas por aqui.

Tema proposto:
COMO VAI O MEU PAÍS?



(à

CATEGORIA B
Alunos do 20 e 30
anos do Ciclo
Intermediário e do
Ciclo Avançado ou
das quatro últimas
séries do Ensino
Fundamental

Este país clicio de
riquezas e de contrastes
j1 SCrVI(I (te inspiração
para grandes artistas.

Agora c a sua vez dc se
expressar. buscando

inspiração no seu pais.

CATEGORIA C

Alunos do
Ensino Médio

A construção de um
país se faz a cada

dia e não é apenas
um jogo de palavras.

Traga a sua idéia.
Ela é peça importante

na construção
(10 Brasil.

Terna proposto:
ASSIM SE FAZ

UM PAÍS.

9

Terna proposto:
AQUI É O MEtI PAÍS!

urra le,,u /)ilt,uiras...
Goa çaia'es Dias

Bi-ti ii, mostra a lua cara...
cazuza

"Brasil, meu Brasil bniÇfleiro-
ry Barroso
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rnvw. Rei á	 &*.pott

D.
Vea eo	o' &aul x4 aio' á 2000... Voga M14 ea

ga - a
Çvbeê (pow?) vfmd&iwwo',

	

	co*uwa &&Iapia&i, we*
eá.aP

corkico'.	voad&g,	 w.eáwa

04 uit€Iü, a.41 Agora 4i0' poa, ek wtWa.
wo'-1 q&ãem te4

ork 0f4tk&Mad frOquPcd datiIttd IOiZD

qu&i4abam—	 - eed

£% qualqae4 eiál& que. a a4tãdi /2&zt tU

1a4. á	&irái p *to & 4aS, iá
aezU bo.iitõ' que. o' octio'.

4goa,
w94 a ft £á, awa.

4a ela Kio' muito, m puz mx aWa dó

ftaaQ4bi*. 4áqu&ffamo'
qw4&tb41 74

ea

potaqu.
Qu,iviwd .udtãqu	W4paa me.L
paa.	41ã&iqad
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1 ano do Ciclo Intermediário
Fihação:
Rejânia Fátima dos Reis Santos
Rubélio Ferreira de Queiroz

Escola Municipal Casimiro de Abreu
Ensino Fundamental - 1 a 4 series
Df	 OOd

O LI L'L_ II 1 Li	L. 7

Professora: Valéria Cristina Silva

Cou va o mat p044?

Noüa! aaI pa poÂzz pe440X al me a44a	otÇÂo

&dõe, Qz4cai4.

0 &it,wd iauZ ev. 500 a.cco4. A4 e4 m eÁ& d dLo4,

f'al?i4, á'u'ote4,	&t4o(t2uha4.

04 íMIio Qpa	tLd que deÁ t2gaøt, øa aqo'ra é ld uwdad, oa

íiao4 lm qu!, ViL''& & Q4e4v04.

T& l2uJi4 e4iacça4 que queiam ft à e4eo& e ou17a4 que m uuca boa

e4eo/a e «ã a/noif&1ãJ&

/Ww - i'ai uat	(oi4 pe4 o04 pa4acd íowe,	iwadia,

ea4a4 iÍiz4dtoscaepape&&

Eu, wJ ü9a p'efe& qeade e bacque qacha' e ai que

a4 pe440a4 que thaha/ha dia üterno e qaham pe&a4 um 4&4& íciøu que

«ã,O, dá pa4a 4u44 a ícu&z.

A poioJá é oütt po6tewa, wutDM peuo04joqaw &x K, ehd
aada vez que w.a pe44oajoqa & «a uxa, « ma4 e «o 'io 'coÁ paí4 íü'12' mai4

e rna44

Toda vez que m, auiÁt& , j&u<al «a TV vqu 4eø1p'e. Coi404 'U4,

vqo, eot4a4 boa4.

vez que et v1J v p&4o04 pe4iKdt7 eaoa, et tech muita pena

dizqueta4 pe44004.

/W& paíA va& ucat he, ma4 ea	e4peJta(çiz de eeupeá4
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1° ano do Cido Intermediario

Filiação:
Márcia Barbosa de Arai j
Aí tr iío Machado dd i 1v

Escola Estadual Clarindo Goulart
Ensino Fundamental - 1° ao 3° ano do Ciclo Básico e

1° ano do Ciclo Intermediário, além do Pré-Escolar
Coromandel 21' SRE

Professora: Edilamar dos Reis Amorim

Cou Vat m&e paí4?

1-lá 500 aco atItá4 a exflm4a de Cab'uzl deeoh'w	&qa4 a4aVitw, eo6e de

w,a de. 0de &a hahítz.t, ewm oe& b0 de dü'eza4 P4iP4 e wa4 pe440a4 e4Vacha4

qw tVuzm ssaa4 & &ve4. &!14 4& a eil2zi'aw de 1-utO4 que eotIai. Ka4 1le4ta4 e: peLxe4 que:

pe4eav~ gui4 óqua4 et&&z4. 1?ede eitio' em4eio a eploaçÃ. áÁtO paú. 04 poque4e4 Ae

apo4a4am azqu e e aiuz øuata4 'equeZa4 eouc owo ped'ti;4 p'(!À'i44t14. ajwca4Á, ák4'o'e4, et2...

- oÁcojá 4& piwaW4,t e aquele pa'uzí4r Liewá mai4

dee.

ajt,já &i47	pueo, eÁra phíI0 peJzi4 fwJi4

um, da4 dá4tkia4 e:dô ea4w.

áqaa4já cac 4a	abwcazc4 & &ti4Vzla4,

ee~ haec e e p-xüia qwzdUade.

A4 óJu'ote4fá íotam qu04& toda4 deva4z4

4 aVe4 que aqui voai'am/á de4a eeaw. 4t

rueJ4 pe44004 que: aqui 'üf&z 1Yacq&&z4 4á

04 qoVe:kuad'4, eouw' «aquele Mbc

eicadi de Poiqal, ada ecua &p6ad

La povc, czcd dih	& «aç& e poieítø

e: à~do, a putizçã &poz a
a/euIz1Àde4 M&a4, a a /z de
edieaçáo aø àÁempvÁqu, PP-.

P'wri4awo (azt 4ui*ui coma wqe&t palui

que, VÁ& âÁte, &id& P4 ti" &aca'teI

eÁa4adir &a411.
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1 0 Lugar: Luisa de Godoy Alves

7 serie do Ensino FuiidainntaI

Filiação:
Miriaïi Durães d
Jader Luiz Alve

i3	(vrs:ã	 L*: 1 S vr

Ensinos Fundamental e Médio
Sete 1 cas 36` SRE

Aqa é	set pa4!

awa wi um meiww- eado- 8. 8 /a 'waha4f â Áea

onuáâ~ paa «wi «wo. 'eMho. r, 4eil4o 1. que. eam /Je440a4 maior

hoa4 qeMV4. /&zam zda&d2 VwtpÁ e al hqe rlw.tam pe& peicla

do eu ú&a íi&o

O	4e4chm P tatizva 8 «aa mal. já que explo.tava 4ea

het&a eiqaeza4	te1zi4.

um 6e4 da d 44. 8 r,,vÁeett W O(L&t e 4P dt ota de qiu
ww e4z aqae& 'Wa que PiP qwLa. Quzzc& eoi4P1uiu 4Ua £MdPpe4fIJ4CeLa

do eho P ve que &ta4 1204gtè pa mac . q&am eom 144o

auuqo Pamr a Ae4hota EUA, que &4btP4 a 8 uma boa qwztz que o

a eoCt2uuZ4 a V&Z.

&az' , 46 P4456< at a oíTDÁ'a 4á&. Ttaba/Áa't,	baLoi

«a Fábz do .Çoo& oade eala d4a eiava um 4ochD «ova:

/eÁ4zde, /u4tLça, 4d&qaaL1/aIÜ 4ae/e, pai. &7wz/La/e, ha4'uqa

eh&a, aba& pata

a	e4lá ahaIhad «a Fábtz do oho4, «t24

aida eotqa Vcabalha4 «a Fáb'uea d42 Rea&ozdo. Çott que ele ac/z

/o fPm (tem 46 500 aw4) e aiMi/iz dá mp de Am ptomoV46.

1
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2 0 Lugar: Mário Souza Reis

.,	 fihüção:
Helena Correia Souza Reis
Vcente A!ws Ri

Lcic MLf i:	1,c i. istmo	Oc;
Ensino Fundamental
Auanil - 4 ,1 SRE
Professora: Linddlv] Maria Alves Silva

é i&t p4!

Iá 500 ato ío deohe w ve'dada poita
cea1 ehawzIa 8a1 o: ícdio, íawca,	'rquaza

heL'2a4ZÍLili4.
sa 8'uz4i po't 144cr 4 qua e' a t'Pt p4. a4

4e'á qua a 8a411e' apaí quaqae'a? O &a4ile w &qa4
iecsa da g'uvda he4za, a4 &4t& ce% oiZta &ii4a4 que, a
'etqocha.

C07 -	paíÁ da 40/a a	u4 peUoO4
da /mc&? É qua aqui uaLitiz4 pe44otJ4 tEm pow'a a poueo4

pe44oa4 i* w, afrn /p lida, a qua temoA da rnai4 valioa e' vendida
a p'eça da ba&aa ao4 e4taqei4o.

7o qaa t a qua e' scoa da votta, ,c64 beuw4
to que 'ez a eoto& da co44apaí4, poi4/á fouo oatïwlado
e exploado8 poSOO aco.

Já e' hota da i.oøra4 que,	de hoa4 pe	poz
4aíiJa ejoJo 1b0/	bw cabeçiz paz pea.

O áw /tWa1 1Yaepeãa autdia a pez da
eaJuaz'al, a paí4 da üweto', da a'õa	70,t O u
8'a4lt& eapaeidada da eamhaa com o p'óp'o pé. pa'zz «ãa
rb'qa4 aa poda da eeice	&azil ". peeisa.ø da cia&íIada

aqt po' có me4sao4, 4e 4erá gt&i 0W í'4ca44a, aí 4ã,& ouVo

quihe&c; pela paMala. p'e4ete ou, /t2a, eu sou,
(ou'' ait o'igSJw. com oualir

17



Filiação:	 Escola Estadual Maurilo de Jesus Peixoto
Vera Lúcia Silva Fargnoli
	

Sete Lagoas - 36 SRE
Helvécio Geovani Fargnoli	Professor: Clarete de Fátima Garcia Ribeiro

Aqui é Hea ,baí4

Meu pa é pe'/eiZ. Mw	d 4P VWe4.

quLuPc aco elt po4at heta iatii, heJ eaeiweia4, betv4	Vido a Aaku da

de4t7uçi2o	4d,0, ck boo, eWo4a-4e aq(u.

ilâ! /1Ja podemo4	da be& p,&DrA qu	peirJeittL..

&w41a4 &dad&f: 4e pe4oa4 de4e4speqada4. 4Pm eidoA, dO em Aaa ea4a p'tóp'cia.

uémpaqaaqael. op&í'o &ea4a4. dempe4"e4ta4.	há ía'e/o4 e semhaihzpod

a	A4 adPia4 viv VaZa4, o, ú7aa	a emcheê-& já faz aác dz aco e	que

fot ma1-edo.

ApeMoo4 d& WW P46	pua ae.Q4pitazi4puaa4

/Vã,&

 4C e&oVuzm &x «o4 aJre4 ,Wm &ca4 11a4.

O 'u'4pPLtlY 4 wa g'eado viLdi do 4P4 hwaur.

há quiiheto aiw mm, paí4 ti" a4 potti?4 ahe4 pata 1Lei4ø( que é q'tacde, v&

pP44004 de tot/a4 m4 ea do	gO

PPMa que mea paLa aicda Kào. p,Xmtp, ica pt4, ma4 a ehaÁa da e4peta4(P/2 e4 viva em

eala htl, u.caqicacdo eo 4etia 4e "0 pa /44e o sPo de 4P Vi.

é a44u. que u.aqüca o, wn paí4. Aqo-ta axi-e 4VL44, pata que	pema

E pata que. eie tMa tawo eet é geeP44á4io que a4 peuoa4 Vattizem a Iw'izÇii

eouc íatt de etP4iJ4ce4tt7 i4 ítduat, fo'uqoÁd(1 rÃIadao eada vez uuzi4 powootpÁ de &a dete4 e de

4&44 drne&4.
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Supletivo 20 Grau

F Filiação:
Sebastiana Santos Teixeira
José Silvério Teixeira

a..
RU =e

20

Escola CESU - Prof. Paulo Roberto Reis de Almeida
Ensinos Fundamental e Médio
Visconde do Rio Branco 38 1 SRE
Professora Si Ivana Antonucci Ferreira

A4	4 faz um

/1Jumpa de	ehuao, à4 veze, me 4i um vekdadeika pae.	da
da/izexaz. dadP4beqo da fome, dami4eia, davi4z. dawcidade, eju, daai

4ofzal.

Quwn 4e	vet/e pa.'ra 4(mb04.za4 a P4peW.cça poJa um Povu ut,4o4ido e

aMada dia4(e. (Ir Vzda	ç4c.
Ow'm me dMa meco uma vez hal?t s peLta e dzet: Áw pátia. Áw qeÁcte, 4ot

Bl.
O	eoJwcdr -4C eom a 11a/(qü(azaçao e tceçoA de uma xaou votda puea

mal-e 4orial . Pa& °W4 4& díta4. pomewi4 4 feÃta. qauta &o o h'tadei 4oha,

a ãsuide faqa delaçiia.

que tp, que'tti ve1de. Daquele tempü eota em que icdi habitava e12z tem

e dava a eta eivi/izaçtii e a verdadra diquidade de uma tea puea, aeçoo4z p0.?. D&a. /Wa4 o

p0.?.tL(qu&e4 aqui eh!4a4am, üwadicda a V'ta e	zisdo dela a 4ua beleza wUtal e a 4wz .?iqueza.

£ aWm a ioa hato.tia eoV4u1a. £4Mavtzada om,9 atada hoje. Tahídiao po um

B'rail qu& i&&zme&. Kãu é, um B'a.il hilez, ma um Bzil wta-a ew'auv' ou um B.?a.Ul

eLt'wpea. poi4 .w4o ideais, «oüa4 ete4C.'a4 e iw4o Va4.?J4 P4ta AP&ta f)V2 Wu(Z ~,ZO que «a K0

s «ome, wa4 pea	£(0ÜC 1)0140 O Ou14uiQZ xa. (oüeZ
'omo epia4 de um a iOcc d14 tvç1zdc oa de um euto/eÁt mazac'/4'i. Toda .toW Auo.? e

uo4a 4aqa& 4ã 4uqa1oA pela lei da mato, pela 4obe/iaia da po& e da e'mcouia.

..Ç'owoA tJrJpa/a4 de uma aa 4em d&'isco' eMl2r. Talz, um dia,	id.0 o, ccia

a--1	 •UR •I-:1V	 •.. a.•R	••.. a.



Ir

20 Lugar: Iraildes de Souza Fernandes

3' ano do Ensino Médio

Filiação:
Iris de Souza Fernandes
Paulo Fernandes

Escola EstadualLevindo Costa Carvalho
Ouro Branco - 8d SRE
Professora: Conceição Carlos Pereira

Ám 4& (az w p4

Reaja 80..t1. T&a-~ de peaieL od	eou «it2dtz a eahada ('ted12az d
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pwh(r	veacd'y doteíto' da tokw poita todo4.
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pota4 que. 4ã íehada4 «o h04p cea4, em 4ea4 ú7 4u4p& de veda, 4ee4 asSa/ate4
aeatctido «o b'raço d& PAwdot
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sa'Yqiicat i.udi4 V&Ze4	a ücoa de wa eiiucça 4oi4ida, de quem í 'tobado' o, drn& de
e4dLz4 pe/i% 4aIit04 m41 /)aqo.4 aoA uP4t.e4.
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a441m que 4e. (az u 4

21



_

4P (az um

	Pteea-4e de pto/ei4o.t de eidaa'acüz". £w aa	eti pqade' «a po.tl2 da £difew
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1° Ano do Ciclo Intermediário
Filiação:
Selma Aparecida Arantes de Oliveira
Gilmar Luiz de Oliveira

Escola Municipal Vereador Messias Fernandes de Oliveira Neto
Ensino Fundamental - Ciclo Básico e 1 ano do Ciclo Intermediário
Formiga

l O Lugar: Paula Regina Arantes de Oliveira

1 j9	)A	 ,	.•4Á	 /

24



"àR-

C o M o VAI	 p-4j/^; ?

L)L

N

21 Lugar: Felipe Marquesani Andrade

4 série do Ensino Fundamental

Filiação:
Regina Paula Marquesani de Andrade
Edilson Marçal de Andrade

Escola Nova Criança & Cia
Educação Infantil e Ensino Fundamental
1 1 a 81 séries
Monte Santo de Minas - 35d SRE
Professora: Ana Paula João
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Filiação:
Maria Aparecida Campos
Maurício do Patrocínio

Centro Estadual de Educação Especial Maria
do Rosário
Atende, do pré-escolar até a sua preparação
para o mercado de trabalho, o aluno portador
de deficiência visual ou auditiva, com
problemas mentais ou físicos, deficiência
múltipla ou necessidades educativas especiais
Barbacena
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1 0 Lugar: Lílian TavaresIM
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20 Lugar: Victor Eduardo de Resende Izidoro

2° ano do Ciclo Avançado
Filiação:
Letícia Marilac de Resende Izidoro
José Aparecido Izidoro

	

•;	Escola Estadual Prefeito Geraldo Napoleão
de Souza

	

e	 Ensino Fundamental (1 1 a 8d séries)
Barroso
Professora: Zilda Maria da Conceição Neves
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8 série do Ensino Fundamental

Filiação:
Maria da Conceição Lopes Feitosa
Elias Augusto Feitosa

Escola Estadual Vitalino de Oliveira Ruela
Ensino Fundamental (51 a a séries) e Ensino Médio
São João Oriente - óa SRE
Professoras: Marinelce Pereira de Faria Vale
Maria Imaculada de Faria Silva
Silvane da Silva Santos
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T serje-:
Filiaçao: -
NilIse Maria de JeFreira
Gabriel Ferreira d$iSiIva

Escola Estadual Jovlino Rabelo
Divinópohs	12 ,_I SRE
Professora Geralda Maria Galvõo-
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20 Lugar: José Fernando de Carvalho
2 série do Ensino Medio	Escola Estadual Maria Lina de Jesus
Filiação:	 Ensinos Fundamental e Médio
Irene Correia de Carvalho	São José do Alegre - 191 SRE
José Benedito de Carvalho Professora Ana Elizabete Carvalho Silva
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30 Lugar: Tomaz Rosa Alves
1 dM0 do Ens!no Medo

Filhação:
Maria Jose Rosa Alves
Joaquim Aves Batista
Escola Estadual Dou Lust ( ) d
Ensinos Fundamental e Médio (.MdgiStfl0)
Patrocínio 291 SRE
PrQfCSSOL Cesar Vascorccs Geónimo
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do Legislativo, para dar início ao julgamento dos trabalhos recebidos.

Decidiu-se, primeiramente, que seriam desclassificados os trabalhos
que não estivessem de acordo com o Edital.

Procedida a abertura dos pacotes, a comissão separou os trabalhos
entre os habilitados e os inabilitados para julgamento.

Trabalhos habilitados para julgamento

ILUSTRAÇÃO
Categoria A 64
Categoria B = 83
Categoria C = 71
Total = 218

REDAÇÃO
Categoria A = 85
Categoria B = 97
Categoria C = 98
Total = 280

Total dos trabalhos a serem julgados = 498

Trabalhos desclassificados por estarem identificados
(descumprimento do edital)

ILUSTRAÇÃO
Categoria A 55
Categoria B = 84
Categoria C = 79
Total = 218

REDAÇÃO
Categoria A 91
Categoria B = 99
Categoria E 99
Total = 289

Trabalhos desclassificados por erro de envio
(descumprimento do edital)

Total = 11

Trabalhos desclassificados por envio fora do prazo
(descumprimento do edital)

Total = 56

Total dos trabalhos desclassificados = 574

Total Geral = 1.072
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