
 

CONCURSO DE REDAÇÃO - 2021 

 

  O IX Concurso de Redação será 

promovido pelo NEC - Núcleo de Educação 

em Câncer do Hospital de Amor e 

Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo- SEDUC-SP, por meio do Acordo de 

Cooperação assinado entre a SEDUC e a 

Fundação Pio XII/Hospital de Amor. 

  

O intuito é que, por meio do 

desenvolvimento deste projeto, os estudantes 

possam conhecer as principais 

características, benefícios e contexto 

histórico das vacinas, principalmente as em 

evidencia atualmente, voltadas para a 

prevenção do coronavírus. Desta forma, 

poderão contribuir para a prevenção de 

possíveis desencadeamentos da doença 

COVID-19. 

  

Finalistas 

clique aqui para ler as redações 

https://iep.hospitaldeamor.com.br/wp-content/uploads/2021/03/5-Finalistas-do-IX-Concurso-de-Redacao-HA-2021-2.pdf
https://iep.hospitaldeamor.com.br/wp-content/uploads/2021/03/5-Finalistas-do-IX-Concurso-de-Redacao-HA-2021-2.pdf


 

 

Orientações e Materiais Gerais do Concurso de Redação 2021:  

Cartaz Oficial do Concurso de Redação 2021 - Download⠀⠀ 

Regulamento - Download 

Folha de Redação - Download 

Sugestão de auto avaliação (aluno) - Download 

Grade de correção da redação (julgadores) - Download 

 

⠀⠀ 

Materiais Didáticos para apoio aos Docentes e Alunos: 

⠀⠀ 

 

I. Respostas para as principais dúvidas sobre a COVID-19 e suas formas de prevenção - 

Clique aqui 

II. Semana Mundial da Imunização 2020 - Clique aqui 

III. Vacinação em dia, mesmo na pandemia - Clique aqui 

IV. "As Fake News estão nos deixando doentes?" - Clique aqui 

V. Campanha "Quem é sênior, Vacina" - Clique aqui 

VI. Campanha “Vacina é proteção para todos” - Clique aqui 

VII. #QuemVacinaNãoVacila - Clique aqui 

VIII. Vacina já - Governo do Estado de São Paulo - Clique aqui 

IX. Orientações sobre vacinação contra a COVID-19 - Clique aqui 

X. Ministério da Saúde - Perguntas e Respostas - Clique aqui 

XI. Coronavírus (COVID-19) - Clique aqui 

XII. Materiais Informativos Coronavírus (COVID-19) - Clique aqui 

XIII. Tem dúvidas sobre o Coronavírus? - Clique aqui 

⠀⠀ 

Vídeos 

I. Vacina: saúde, direito e cidadania - Clique para assistir 

https://iep.hospitaldeamor.com.br/wp-content/uploads/2021/05/1.-Cartaz-Concurso-de-Redacao-2021.pdf
https://iep.hospitaldeamor.com.br/wp-content/uploads/2021/05/2.-Regulamento-atual.pdf
https://iep.hospitaldeamor.com.br/wp-content/uploads/2021/05/3.-Folha-de-Redacao.pdf
https://iep.hospitaldeamor.com.br/wp-content/uploads/2021/03/4.-Sugestao-de-Avaliacao-Aluno.pdf
https://iep.hospitaldeamor.com.br/wp-content/uploads/2021/03/5.-Grade-de-correcao-julgadores.pdf
https://sbim.org.br/covid-19
https://sbim.org.br/acoes/semana-mundial-da-imunizacao-2020
https://sbim.org.br/acoes/vacinacao-em-dia
https://sbim.org.br/acoes/as-fake-news-estao-nos-deixando-doentes
https://sbim.org.br/acoes/campanha-quem-e-senior-vacina
https://sbim.org.br/acoes/campanha-vacina-e-protecao-para-todos
https://sbim.org.br/acoes/quemvacinanaovacila
https://www.vacinaja.sp.gov.br/
https://www.conasems.org.br/confira-as-orientacoes-do-ministerio-da-saude-sobre-vacinacao-contra-a-covid-19/
https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/perguntas-e-respostas
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/coronavirus-covid-19.htm
https://portal.fiocruz.br/coronavirus/material-para-download
http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/02/Cartilha-Informacoes-Coronavirus.pdf
http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=3058&sid=32


 

II. 5 vacinas que marcaram a história - Brasil Escola - Clique para assistir 

III. Produção e teste de uma vacina - Brasil Escola - Clique para assistir 

IV. Panorama - História da vacina - 18/04/2018 - Clique para assistir 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QdPqsT2VuS0
https://www.youtube.com/watch?v=ggbJKowC5rw
https://www.youtube.com/watch?v=mHa0j4d1CvE

