
Retificação do Edital do Concurso do Programa Despertar 

2.2.3. Categoria Redação  

Onde se lê: 

d) Na folha deverá ter um cabeçalho contendo o nome CONCURSO REDAÇÃO – 

PROGRAMA DESPERTAR/SENAR-AR/BA, 4º e 5º ano OU 6º ao 9º ano, município, escola, 

nome do aluno(a), idade, ano/série, turma, nome do(a) professor(a), tema do ano e o 

tema da redação. 

Leia-se: 

d) Na folha deverá ter um cabeçalho contendo o nome CONCURSO REDAÇÃO – 

PROGRAMA DESPERTAR/SENAR-AR/BA, 4º e 5º ano OU 6º ao 9º ano, município, escola, 

nome do aluno(a), idade, ano/série, turma, nome do(a) professor(a), tema do ano e/ou 

o título da redação. 

 

2.2.4. Categoria Agente Despertar  

Onde se lê: 

e) O vídeo deverá vir separado da apresentação em Power Point. Na apresentação 

deverá aparecer o depoimento do professor ou da professora e da família do aluno 

sobre o papel do Agente Despertar.  

Leia-se: 

e) O vídeo deverá vir separado da apresentação em Power Point. Na apresentação além 

do Plano de Ação, deverá aparecer o depoimento do professor ou da professora e da 

família do aluno sobre o papel do Agente Despertar.  

 

3.5. DO JULGAMENTO DE TODAS AS CATEGORIAS  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO/DESENHO 

Onde se lê: 

Apresentação: o desenho deve ter o tema do Ano e o  título, ser feito em folha de 

papel tamanho A4, sem rasuras e intervenção do professor ou familiares. 

Leia-se: 



Apresentação: o desenho deve ter o tema do Ano e/ou  título, ser feito em folha de 

papel tamanho A4, sem rasuras e intervenção do professor ou familiares. 

Onde se lê: 

Criatividade 

Leia-se: 

Vivacidade/Traçado/Colorido 

Onde se lê: 

Originalidade 

Leia-se: 

Originalidade/criatividade 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO/REDAÇÃO 

Onde se lê: 

Criatividade  

Leia-se: 

Clareza nas Ideias (Introdução, desenvolvimento e conclusão) 

Onde se lê: 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

Apresentou o Anexo 1 e os dados do aluno? Caráter classificatório 

Coerência com o tema do ano: Água, Cidadania e 

Sustentabilidade.  
Caráter classificatório 

Vivacidade/Traçado/Colorido 30  

Originalidade/Criatividade  30 

Impacto Visual  30 

Apresentação: o desenho deve ter o tema do Ano e/ou  

título, ser feito em folha de papel tamanho A4, sem rasuras 

e intervenção do professor ou familiares. 

10  

TOTAL  100 



Originalidade 

Leia-se: 

Originalidade (produção própria), criatividade e criticidade. 

Onde se lê: 

Impacto Visual 

Leia-se: 

Adequação Vocabular  

Onde se lê: 

Apresentação: A redação deverá ser apresentada em uma lauda, no mínimo 15 e 

máximo 30 linhas, manuscritas pelo aluno, sem rasuras e intervenção do professor 

ou familiares. Na folha deverá ter um cabeçalho contendo o nome CONCURSO 

REDAÇÃO – PROGRAMA DESPERTAR/SENAR-BAHIA, município, escola, nome do 

aluno(a), idade, ano/série, turma, nome do(a) professor(a) e o tema da redação. 

Leia-se: 

Apresentação: A redação deverá ser apresentada em uma lauda, no mínimo 15 e 

máximo 30 linhas, manuscritas pelo aluno, sem rasuras e intervenção do professor 

ou familiares. Na folha deverá ter um cabeçalho contendo o nome CONCURSO 

REDAÇÃO – PROGRAMA DESPERTAR/SENAR-BAHIA, município, escola, nome do 

aluno(a), idade, ano/série, turma, nome do(a) professor(a) e o título da redação. 

 

 



 

 

3.5. DO JULGAMENTO DE TODAS AS CATEGORIAS  

Onde se lê: 

a) A seleção será realizada por uma comissão julgadora, designada por portaria da 

Presidência do Conselho Administrativo do SENAR/AR-BA, a ser composta por 

profissionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural- Administração Regional da 

Bahia – SENAR-AR/BA. 

b) As decisões da Comissão Julgadora não são passíveis de recursos. 

c) Os trabalhos serão avaliados com nota 100, seguindo os critérios abaixo, de acordo 

com as categorias: 

Leia-se: 

a) A seleção será realizada por uma comissão julgadora, designada por portaria da 

Presidência do Conselho Administrativo do SENAR/AR-BA, a ser composta por 

profissionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural- Administração 

Regional da Bahia – SENAR-AR/BA. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO REDAÇÃO  PONTUAÇÃO 

Apresentou o Anexo 1? Caráter classificatório 

Coerência com o tema do ano: Água, Cidadania e 

Sustentabilidade. 
Caráter classificatório 

Clareza nas Ideias (Introdução, desenvolvimento e conclusão) 40 

Originalidade (produção própria), criatividade e criticidade) 40 

Adequação vocabular  10 

Apresentação: A redação deverá ser apresentada em uma 

lauda, no mínimo 15 e máximo 30 linhas, manuscritas pelo 

aluno, sem rasuras e intervenção do professor ou familiares. 

Na folha deverá ter um cabeçalho contendo o nome CONCURSO 

REDAÇÃO – PROGRAMA DESPERTAR/SENAR-BAHIA, município, 

escola, nome do aluno(a), idade, ano/série, turma, nome do(a) 

professor(a) e o título da redação. 

10  

TOTAL  100 



CATEGORIA  DATA DO JULGAMENTO DA 

CATEGORIA  

DESENHO  26 de novembro de 2018 

REDAÇÃO  26 e 27 de novembro de 2018 

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA  28 e 29(manhã) de novembro de 

2018 

 

AGENTE DESPERTAR 29(a tarde) e 30 de novembro de 

2018 

PORTFÓLIO DO COORDENADOR 03 e 04 de dezembro de 2018 

 

b) As decisões da Comissão Julgadora não são passíveis de recursos. 

c) Os trabalhos serão avaliados com nota 100, seguindo os critérios abaixo, de acordo 

com as categorias: 

 

3.6. DO RESULTADO  

Onde se lê: 

a) No dia 30.11.2018 o Senar enviará o resultado dos classificados por categoria e 

subcategoria para que os vencedores de cada categoria participem do evento de 

encerramento do Programa Despertar, promovido pelo SENAR-AR/BA. 

Leia-se: 

a) No dia 30.11.2018 o Senar enviará o resultado dos  classificados por categoria e 

subcategoria(alunos e professores) para os municípios, para que os vencedores se 

organizem para participem do evento de encerramento do Programa Despertar, 

promovido pelo SENAR-AR/BA. 

b) Para a Categoria Portfólio do Coordenador, o resultado será divulgado no dia do evento de 

encerramento. 

3.8. DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÂO  

Onde se lê: 

a) A solenidade de premiação será realizada LOCAL E DATA A CONFIRMAR. 
 

Leia-se: 



a)A solenidade de premiação será realizada em Feira de Santana, no Hotel Atmosfera, Rua São 

Domingos 588, Santa Mônica, Feira de Santana- Bahia,  dia 13/12/2018, às 8h. 


