Passo a Passo no Coletivo
7º Concurso Cultural Ler e Escrever é Preciso

1º. O orientador social acessa o material disponível no site
www.ecofuturo.org.br/concursocultural, lê o regulamento do Concurso e os
materiais de referência sugeridos no site
(http://www.ecofuturo.org.br/concursocultural-cat3-Ensino-Medio).
2º. O orientador social apresenta o Concurso aos jovens e os motiva a participar.
3º. O orientador social e os jovens do coletivo discutem sobre os “Assuntos de
conversa”, entram em contato com os materiais de referência, leem os materiais
selecionados e desenvolvem reflexões preparatórias para a escrita dos textos.
4º. O jovem busca informações, modelos, inspiração e esclarecimento. Discute o
tema com seus colegas do coletivo.
5º. O jovem começa a escrita do texto individualmente.
6º. O jovem mostra seu texto aos colegas e ao orientador social, lê em voz alta e
recebe observações e sugestões.
7º. O jovem retoma o texto que escreveu para aperfeiçoá-lo e finalizá-lo.
8º. O orientador social e os jovens, em um exercício de democracia e construção de
consenso, escolhem um trabalho que será inscrito no concurso.
9º. O orientador social ou o técnico de referência fazem a inscrição do trabalho pelo
site http://inscricao-concurso.ecofuturo.org.br/cadastro.aspx
10º.

Ao fazerem a inscrição dos trabalhos, os coletivos devem atentar para os

seguintes aspectos:


Os trabalhos devem ter, no máximo, 5.000 caracteres (cerca de 2 páginas). Cada
trabalho deve ser digitado no próprio formulário eletrônico de inscrição.



No campo “Categoria”, ao topo do formulário, deve-se escolher o nível
educacional no qual o jovem está matriculado na escola.



No campo “Tipo”, deve-se escolher “Adolescente do Projovem”;



Na seção “Dados do Professor – Orientador do Aluno Participante”, são
necessários os dados do orientador social.



Na seção “Dados da Instituição”, devem ser inseridas as informações sobre o
CRAS ao qual o coletivo está vinculado.



Apenas os campos marcados com um asterisco vermelho são de preenchimento
obrigatório. Por exemplo, não é necessário incluir dados como o CNPJ da
instituição/CRAS.

Quaisquer

dúvidas

podem

concursocultural@ecofuturo.org.br.

ser

esclarecidas

pelo

email

