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Olimpíada de Língua Portuguesa divulga primeiros finalistas do Ensino Médio 

14/11/2019 - 15:37 Por:  Ana Claudia Bellintane 

Categoria estreante na Olimpíada de Língua Portuguesa, o gênero Documentário teve seus finalistas 

conhecidos durante cerimônia nesta quarta-feira (13). Ao todo, 19 trios de estudantes do 1º e 2º anos do Ensino 

Médio e seus professores, de todas as regiões do país, seguem para a final no dia 09 de dezembro, em São 

Paulo, quando serão revelados os vencedores nacionais. Foram premiados também os quatro professores 

autores dos Relatos de Prática vencedores da categoria. 

Os 183 estudantes e 63 professores de escolas públicas selecionados na etapa estadual chegaram a São Paulo 

na segunda-feira (11). Durante três dias participaram de passeios culturais, debates com diretores e produtores 

de filmes e oficinas de produção de vídeos. 

Os especialistas do audiovisual trabalharam com alunos e professores o aprofundamento da linguagem e das 

técnicas de roteirização e gravação de vídeos. Entre eles estavam Renato Candido de Lima, cineasta e mestre 

pela Escola de Comunicação e Artes da USP (Universidade de São Paulo) e Willem Alves Dias, montador, 

produtor e roteirista que venceu o Festival de Cinema de Gramado, pela montagem no filme Os 

Matadores (1997), de Beto Brant. 

Os alunos assistiram ainda à palestra de Luis Lomenha, diretor e produtor de filmes e documentários, que 

começou sua carreira no longa metragem Cidade de Deus. No mesmo dia, visitaram o Museu do Futebol, 

localizado no estádio do Pacaembu, onde aprenderam mais sobre a relação do esporte com a história, a cultura 

e a política nacional. 

O último Encontro de Semifinalistas da Olimpíada de Língua Portuguesa será entre 17 e 19 de novembro, com 

os alunos e professores que trabalharam o gênero Artigo de Opinião. Estarão em São Paulo 130 professores e 

alunos do 3º ano do Ensino Médio. Além da categoria Documentário, já foram divulgados os finalistas 

em Crônica (8º e 9º anos do Ensino Fundamental), Memórias Literárias (6º e 7º anos do Ensino 

Fundamental) e Poema (5º ano do Ensino Fundamental). 

A Olimpíada de Língua Portuguesa é realizada pelo Itaú Social e o Ministério da Educação (MEC) com 

coordenação técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec). 

O objetivo é apoiar os professores da rede pública no aprimoramento das práticas de ensino de leitura e escrita. 

A partir da metodologia do Programa Escrevendo o Futuro, os professores realizam oficinas de produção de 

texto com os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. O tema do concurso é “O 

lugar onde vivo”, um estímulo à reflexão sobre as realidades locais. 

O concurso conta com a parceria da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), do 

Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), da Fundação Roberto Marinho e do Canal Futura. 

Números desta edição: 

4.876 municípios participantes; 

42.086 escolas inscritas; 

85.908 professores inscritos; 

171.035 inscrições nas categorias; 
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Mais de 5 milhões de alunos participantes das oficinas de leitura e escrita realizadas para a produção dos 

textos. 

Professores vencedores em Relato de Prática categoria Documentário: 

Professora: Elisa Cristina Amorim Ferreira 

Relato: “Bendita Ideia Fixa!” 

Escola Professor Itan Pereira 

Campina Grande/PB 

Professora: Cleide da Silva Magesk 

Relato: “Trajetórias – o resgate da história de um lugar: uma vírgula onde era ponto final” 

Colégio Estadual Parada Angélica 

Duque de Caxias/RJ 

Professora: Flaviana Fagotti Bonifácio 

Relato: “Sorria! Você está sendo desafiado” 

Colégio Técnico de Limeira 

Limeira/SP 

Professora: Juliana Battisti 

Relato: “É no detalhe que se faz a multimodalidade da linguagem da vida” 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Restinga 

Porto Alegre/RS 

Confira a lista completa dos alunos e professores finalistas da categoria Documentário no link: 

https://www.escrevendoofuturo.org.br/blog/blog-documentario-2019/conheca-os-professores-e-estudantes-

finalistas-da-categoria-documentario/ 
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