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REGULAMENTO 

CONCURSO DE REDAÇÃO ESTUDANTIL 

 

I- APRESENTAÇÃO: 

A Coordenadoria de Operações Aéreas – COpAer/GTA (Grupo Tático 

Aerotransportado ) é uma unidade operacional integrada, criada pela Lei nº 1016, de 

30 jun 06, formada por Bombeiros Militares (BM), Policiais Militares (PM) e Policiais 

para realizar missões de policiamento ostensivo preventivo Civis (PC), 

aerotransportado, operações policiais repressivas, atendimento pré-hospitalar básico 

e avançado, operações de busca e salvamento, operações de defesa civil, 

prevenção e respostas a acidentes ambientais e, ainda, outras missões de relevante 

interesse público, com a utilização de aeronaves de asa fixa (avião) e rotativa 

(helicóptero).  A criação deste seleto grupo multi-tarefa foi fruto do planejamento e 

execução das políticas públicas da área da defesa social do Governo do Estado do 

Amapá, que visava estrategicamente sistematizar as ações de segurança pública  

no ambiente terrestre, aquático e aéreo.   

A COpAer está completando 12 (doze) anos de criação no dia 30 de junho de 

2018 e para comemoração de seu aniversário estão sendo desenvolvidas diversas 

programações durante o mês de JUNHO/2018 e dentre os eventos estamos 

propondo a realização da primeira edição do Concurso de Redação Estudantil da 

COpAer/GTA com o TEMA:  “GTA Salvando Vidas e Garantindo Segurança”, 

com o objetivo de divulgar os relevantes serviços prestados pelos guerreiros do GTA 

ao povo amapaense e a importância da atividade aérea na área da segurança 

pública, bem  como despertar e incentivar  os estudantes, sobretudo das escolas 

públicas ou que estejam em situação de vulnerabilidade social, a sempre  trilharem o 

caminho do bem e se tornarem cidadãos valorosos. 

O tema da redação proposto, “GTA Salvando Vidas e Garantindo 

Segurança”, é muito relevante e atual, pois está relacionado a fatos ocorridos 

diariamente em ações praticadas por agentes de segurança pública durante seu 

  



labor, a exemplo dos salvamentos diários, combate ao crime e a violência, nos 

arredores das escolas. E o GTA sempre atua pelo ar em “patrulhamento aéreo” na 

proteção das escolas e da cidade. 

  

II- DO PÚBLICO ALVO E CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR: 

O concurso é direcionado a estudantes regularmente matriculados em escolas 

públicas mantidas pelo governo estadual nas seguintes etapas da Educação Básica: 

 1- Fundamenta II (6º ao 9º ano); 

 2- Ensino Médio; 

 3- Fundamental EJA; 

 4- EJA. 

 

III- DA REDAÇÃO: 

  Gênero Textual:  Dissertativo-argumentativo. 

  “GTA Salvando Vidas e Garantindo Segurança”Tema:  

  Extensão:  mínimo de 20 (vinte) e máximo de 30 (trinta) linhas. 

  O título  da redação é livre e o objetivo é fazer com que o tema seja uma 

reflexão a cerca da importância da atividade aérea de segurança pública na 

prestação do socorro e segurança do cidadão. 

  Seguir o modelo disponibilizado na Ficha Padrão – Anexo I; 

  Escrita à caneta de tinta azul ou preta. 

 

IV- DAS ETAPAS: 

A)- Primeira Etapa – Seleção da redação do aluno pela escola. 

  Será realizada nas escolas, envolvendo todas as turmas dos alunos 

contemplados por este concurso (I- Público Alvo e Condições para 

Participar). Após a etapa de produção dos textos em sala de aula, os 

professores serão responsáveis pela escolha de uma redação por turma; 

  A direção da escola deverá constituir uma comissão julgadora para 

escolha, dentre todos os textos produzidos pelos alunos, de uma única 

redação para cada categoria (Fundamenta II (6º ao 9º ano), Ensino 

Médio, Fundamental EJA e EJA) caso a escola possua, para representá-

la. 

  Cada uma das escolas participantes será responsável por encaminhar 

para a Coordenadoria de Educação Básica e Profissional – 



CEBEP/SAPE/SEED a redação vencedora selecionada,  por categoria, 

devendo ser manuscrita pelo próprio aluno, conforme ficha padrão anexa. 

 

B)- Segunda Etapa – Seleção das redações pela Secretaria de Estado da 

Educação. 

  A Secretaria de Estado da Educação constituirá uma Comissão Julgadora 

para escolher as quatro redações vencedoras, sendo uma para cada 

categoria (Fundamenta II (6º ao 9º ano), Ensino Médio, Fundamental EJA 

e EJA), entre os textos produzidos pelos alunos e pré-selecionados pelas 

escolas. 

 

 

V- CRONOGRAMA: 

PERÍODO ATIVIDADE 

14/05/2018 a 18/05/2018 
Divulgação do concurso por CARD e BANNER digitais através das 

redes sociais e site da SEED / SEJUSP e GEA 

21/05/2018 a 30/05/2018 
Trabalhos de produção textual em sala de aula pelos alunos sob 

orientação de professores. 

04/06/2018 
Entrega da redação pelo aluno ao professor ou Coordenação 

Pedagógica da escola. 

05/06/2018 a 08/06/2018 

Seleção pela Comissão Julgadora da escola da redação 

vencedora por categoria (Fundamenta II (6º ao 9º ano), Ensino 

Médio, Fundamental EJA e EJA) 

11/06/2018 
Divulgação / Publicação pela Comissão Julgadora da escola da(s) 

redação(ões) vencedora(s). 

13/06/2018 
Entrega da(s) redação(ões) vencedora(s) da escola à Comissão 

Julgadora da SEED. 

14/06/2018 a 22/06/2018 

Seleção pela Comissão Julgadora da SEED das quatro redações 

vencedoras, sendo uma única por categoria (Fundamenta II (6º ao 

9º ano), Ensino Médio, EJA Fundamental e EJA Médio). 

25/06/2018 
Divulgação pela Comissão Julgadora da SEED das quatro 

redações vencedoras. 

27/06/2018 Entrega da premiação aos vencedores.   Evento na Base GTA 

 

 

 

 



VI- DOS CRITÉRIOS  DE AVALIAÇÃO: 

As redações inscritas neste concurso serão avaliadas segundo os critérios: 

  Adequação ao tema, entendida com a conformidade obrigatória entre o texto 

e o tema proposto neste regulamento; 

  Qualidade da redação. Serão observadas a correção gramatical, a 

objetividade, a originalidade, a criatividade e ortografia, a concordância, a 

organização e a conclusão da ideia; 

  Originalidade e Ineditismo. O texto não poderá ter sido publicado em 

quaisquer mídias ou participado de concursos anteriores; 

  A redação deverá ter no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) linhas e ser 

manuscrita em português pelo aluno, com caneta esferográfica de tinta azul 

ou preta; 

  A redação deverá conter um título, retratando a mensagem principal 

apresentada no texto e em conformidade com o tema; 

  O texto apresentado deverá ser desenvolvido de forma a contemplar a 

apresentação das ideias, o desenvolvimento destas e uma conclusão; 

  Não serão aceitas redações impressas ou com rasuras; 

  O aluno deverá identificar-se somente no quadro de identificação na folha 

padrão em anexo, pois serão desclassificadas as redações que tenham 

qualquer assinatura, desenho, rasura ou marca identificadora fora do local 

apropriado; 

  A redação será desconsiderada caso não tenha coerência com o tema e/ou 

for ilegível; 

  Somente serão consideradas as redações manuscritas pelos alunos. 

 

VII- DO RESULTADO FINAL: 

O resultado final será divulgado no site da Secretaria de Estado da Educação no 

dia 12 de junho de 2018. 

 

VIII- DA PREMIAÇÃO: 

A)- ALUNOS:  

Os autores das 04 (quatro) melhores redações, por categoria (Fundamenta II (6º 

ao 9º ano), Ensino Médio, Fundamental EJA e EJA), serão premiados com um “TABLET” e 

“Visita à Base GTA” . A premiação será entregue no dia 15 de junho de 2018, na Base do 

GTA, sediada na Rua Professor Tostes, s/nº - Jesus de Nazaré, no Hangar do Governo do 

Estado. O evento será realizado no período matutino, das 09h às 12h, onde serão 



realizadas: entrega do premio aos autores vencedores; explanação sobre as atividades e 

apresentação de equipamentos; demonstração de rappel e procedimento de evasão rápida 

(mata-leão) pelos Operadores Aerotáticos e sessão de fotos na aeronave. 

 

B)- PROFESSORES (ORIENTADORES):  

Entrega de Certificado de Honra pelos serviços prestados e dedicação ao 

ensino. 

 

IX- DOS DIREITOS AUTORAIS E DE IMAGEM: 

Os responsáveis legais pelos alunos, os professores e diretores das escolas 

participantes do concurso de redação, no ato da entrega/envio da redação, deverão 

assinar o Termo de Cessão de Direitos Autorais e Autorização de Uso de Imagem e 

Voz – Anexo II, que cede à Secretaria de Estado da Educação – SEED, em caráter 

gratuito e irrevogável, a utilizar, isolada ou conjuntamente, total ou parcialmente, 

direta ou indiretamente sem qualquer restrição de idioma, quantidade de 

exemplares, número de emissões, transmissões, retransmissões, edições, reedições 

e veiculações, os direitos autorais patrimoniais relativos às redações que venham a 

ser por eles produzidas no âmbito deste concurso de redação e autoriza o uso de 

imagem dos áudios dos envolvidos no processo. 

 

X- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

  As ações preparatórias nas escolas poderão  ter caráter interdisciplinar, 

com atividades que enfoquem a importância da atividade aérea de 

segurança pública no combate ao crime e salvamento de pessoas; 

  Será disponibilizado ao professor um breve histórico da COpAer/GTA, 

contendo dados estatísticos e fotográficas de ações, Anexo IV, que 

servirá de apoio para a produção textual dos alunos. 

  Eventuais dúvidas decorrentes deste regulamento serão esclarecidas ou 

resolvidas pela Comissão Julgadora do Concurso; 

  Não serão devolvidos os textos, documentos ou quaisquer materiais 

entregues ou enviados aos cuidados da Comissão Julgadora da SEED. 

 

Macapá, 03 de maio de 2018. 

  
 

Ajaje José Rachid Neto – AGPC 
Coordenador da COpAer/GTA 


