
 
 

 

 

Circular Nº 04/2020 

Brasília, 06 de agosto de 2020. 
 

 

Assunto: Entrega de redação 

 

 

Senhores Pais, 
 

 

Informamos que, para entregas virtuais, seguiremos o Caderno de 

Produção de Texto. Segue a indicação dos temas e o prazo de entrega virtual. 

 

6ª ano 

 

Tema - Localização no Livro Data de Entrega 

Mito - páginas 54 a 62 17/08/2020 

Crônica - páginas 77 a 86 31/08/2020 

Crônica - páginas 86 a 90 14/09/2020 

Notícia - páginas 91 a 99 28/09/2020 

 

  

http://olimpogo.com.br/


7ª ano 

 

Tema - Localização no Livro Data de Entrega 

Entrevista - páginas 95 a 104 10/08/2020 

Reportagem - páginas 105 a 115 24/08/2020 

Carta do leitor - páginas 121 08/09/2020 

Texto expositivo - páginas 122 a 128 21/09/2020 

 

 

 

 

8ª ano 

 

Tema - Localização no livro Data de Entrega 

Editorial - páginas 63 a 70 17/08/2020 

Diário - páginas 36 a 40 31/08/2020 

Resumo - páginas 41 a 45 14/09/2020 

Resenha crítica - páginas 45 a 53 28/09/2020 
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9ª ano 

 

Tema - localização no livro Data de Entrega 

Reportagem - páginas 50 a 65 10/08/2020 

Carta argumentativa - páginas 134 a 

141 

24/08/2020 

Carta argumentativa - páginas 

142 a 147 

08/09/2020 

Carta do leitor - páginas 124 a 133 21/09/2020 

 

1ª série 

 

Tema - Localização no livro Data de Entrega 

Artigo de opinião - páginas 148 a 159 10/08/2020 

Notícia - páginas 99 a 107 24/08/2020 

Reportagem - páginas 115 a 126 08/09/2020 

Texto narrativo - páginas 05 a 17 21/09/2020 
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2ª série 

 

Tema - Localização no livro Data de 

Entrega 

Carta aberta - páginas 44 a 50 17/08/2020 

Manifesto - páginas 50 a 59  31/08/2020 

Comentário crítico - páginas 60 a 66 14/09/2020 

Resenha crítica - páginas 23 a 29 28/09/2020 

 

 O aluno deverá escanear sua redação MANUSCRITA (feita à 

mão), que deve ser escrita com caneta de tinta esferográfica preta ou azul 

e letra legível (O aluno poderá utilizar aplicativo para fazer a digitalização, 

tal como o “Camscanner ou Tiny Scanner”); 

 O arquivo deverá estar em formato .PDF; 

 A redação deve ser enviada para o e-mail de sua respectiva 

turma até 23h59min da data limite de entrega; 

 Escreva NOME COMPLETO, SÉRIE e TURMA no campo 

“assunto” do e-mail e também na folha do texto; 

Exemplo: Cláudia Santos Augusto - 2ª B 

 Caso o aluno não tenha o formulário específico, a redação poderá 

ser escrita em folha pautada padrão, obedecendo o limite máximo de 30 

linhas. Para  tal, o aluno deverá escrever um cabeçalho na folha contendo 

NOME COMPLETO, SÉRIE E TURMA; 

 Não serão corrigidas redações em formatos diversos, como. 

JPEG, .JPG etc. Apenas em formato .PDF; 
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E-mails para a unidade da ASA SUL:  

 

6ª, 7ª, 8ª e 9ª ano: fundamental.as.olimpobsb@gmail.com 

1ª série: 1serie.as.olimpobsb@gmail.com 

2ª série: 2serie.as.olimpobsb@gmail.com 

3ª série: 3serie.as.olimpobsb@gmail.com 

Curso ITA: ita.as.olimpobsb@gmail.com 

Intensivo: intensivo.as.olimpobsb@gmail.com 

Extensivo: extensivo.as.olimpobsb@gmail.com 

Olimpo MED: med.as.olimpobsb@gmail.com 

 

E-mails para a unidade de ÁGUAS CLARAS: 

 

6ª, 7ª, 8ª e 9ª ano: fundamental.ac.olimpobsb@gmail.com 

1ª série: 1ac.olimpobsb@gmail.com 

2ª série: 2ac.olimpobsb@gmail.com 

3ª série: 3ac.olimpobsb@gmail.com 

Intensivo: intensivo.ac.olimpobsb@gmail.com 

Extensivo 01 e 02: extensivo.ac.olimpobsb@gmail.com 

Olimpo MED: med.ac.olimpobsb@gmail.com 

 

Em caso de dúvidas, envie sua mensagem para o e-mail 

correspondente a sua unidade com o assunto “DÚVIDA”. 

 

 
 

Atenciosamente, 

 

 
A Direção 

 

mailto:fundamental.as.olimpobsb@gmail.com
mailto:1serie.as.olimpobsb@gmail.com
mailto:2serie.as.olimpobsb@gmail.com
mailto:3serie.as.olimpobsb@gmail.com
mailto:ita.as.olimpobsb@gmail.com
mailto:intensivo.as.olimpobsb@gmail.com
mailto:extensivo.as.olimpobsb@gmail.com
mailto:med.as.olimpobsb@gmail.com
mailto:med.as.olimpobsb@gmail.com
mailto:fundamental.ac.olimpobsb@gmail.com
mailto:1ac.olimpobsb@gmail.com
mailto:2ac.olimpobsb@gmail.com
mailto:3ac.olimpobsb@gmail.com
mailto:intensivo.ac.olimpobsb@gmail.com
mailto:extensivo.ac.olimpobsb@gmail.com
mailto:med.ac.olimpobsb@gmail.com
http://olimpogo.com.br/

	Circular Nº 04/2020
	Assunto: Entrega de redação
	A Direção

