
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETRIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REGULAMENTO PARA O CONCURSO DE DES

“APRESENTANDO PIRACANJUBA AOS TURISTAS

PORTAL DO TREVO FLORESTA

 
1 TEMA: 

 
SEJAM BEM VINDOS A PIRACANJUBA  

 
2    OBJETIVOS: 

 
Nossos estudantes estão diariamente em contato com a produção escrita e textual. 

O aprendizado e a participação comunitária, a coordenação das ideias e a expressão dos 

sentimentos na linguagem artística

criatividade prática do tema, além de valorizar a origem e a história cultural e 

contemporânea do Município de Piracanjuba.

A participação neste Concurso sujeita todos os participantes às r

estabelecidas neste Regulamento.

adere a todas as disposições, declarando que LEU, COMPREENDEU, TEM TOTAL 

CIÊNCIA E ACEITA, irrestrita e totalmente, todos os itens deste Regulamento.

 

      3   PARTICIPANTES: 
 

Alunos regularmente matriculado

Municipal de ensino de Piracanjuba

 

 Categoria - Desenho: Ensino

 

 

   4   COMO PARTICIPAR: 

 
Na data estabelecida pela or

previsto neste regulamento, o aluno

os dados de inscrição devidamente preenchidos. A professora responsável pela turma 

entregará todos os trabalhos à equipe gestorada Unidade Educacional, que organizará os 

trabalhos da Categoria dentro de envelopes lacrados e devidamente identificados para 

serem entregues na Secretaria Municipal de 

 

Contato pelo telefone: (64) 3405 

 

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
SECRETRIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 
REGULAMENTO PARA O CONCURSO DE DESENHO

 
APRESENTANDO PIRACANJUBA AOS TURISTAS

PORTAL DO TREVO FLORESTA” 
 

SEJAM BEM VINDOS A PIRACANJUBA   

estão diariamente em contato com a produção escrita e textual. 

O aprendizado e a participação comunitária, a coordenação das ideias e a expressão dos 

sentimentos na linguagem artística-plástica levarão os participantes a reflexão

tema, além de valorizar a origem e a história cultural e 

contemporânea do Município de Piracanjuba. 

A participação neste Concurso sujeita todos os participantes às regras e condições 

Regulamento. Desta forma, o participante, no ato de

as disposições, declarando que LEU, COMPREENDEU, TEM TOTAL 

CIÊNCIA E ACEITA, irrestrita e totalmente, todos os itens deste Regulamento.

regularmente matriculados nas Escolas de Ensino Fundament

de ensino de Piracanjuba concorrendo na categoria: 

EnsinoFundamental II – 6º ao 9º Ano.  

Na data estabelecida pela organização do Concurso, dentro do prazo de entrega 

regulamento, o aluno deverá entregar o trabalho elaborado juntamente com 

os dados de inscrição devidamente preenchidos. A professora responsável pela turma 

entregará todos os trabalhos à equipe gestorada Unidade Educacional, que organizará os 

Categoria dentro de envelopes lacrados e devidamente identificados para 

serem entregues na Secretaria Municipal de Educação de Piracanjuba. 

(64) 3405 - 4069. 

SECRETRIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

ENHO 

APRESENTANDO PIRACANJUBA AOS TURISTAS-  

estão diariamente em contato com a produção escrita e textual. 

O aprendizado e a participação comunitária, a coordenação das ideias e a expressão dos 

plástica levarão os participantes a reflexão e 

tema, além de valorizar a origem e a história cultural e 

egras e condições 

de sua inscrição, 

as disposições, declarando que LEU, COMPREENDEU, TEM TOTAL 

CIÊNCIA E ACEITA, irrestrita e totalmente, todos os itens deste Regulamento. 

colas de Ensino Fundamental II da Rede 

ganização do Concurso, dentro do prazo de entrega 

deverá entregar o trabalho elaborado juntamente com 

os dados de inscrição devidamente preenchidos. A professora responsável pela turma 

entregará todos os trabalhos à equipe gestorada Unidade Educacional, que organizará os 

Categoria dentro de envelopes lacrados e devidamente identificados para 



 
      5   DO DESENHO: 
 
 
Concurso de Desenho: “APRESENTANDO PIRACANJUB
DO TREVO FLORESTA” 
 
a. Cada aluno poderá participar com apenas um
 
b. Deverá ser feito durante as aulas
 
c. O desenho deverá retratar a ideia central d
 
d. O desenho deverá ter título; 
 
e. Deverá ser feito na folha de papel A4 branco e na vertical
 
f. Não dobrar o desenho; 
 
g. O desenho pode ser feito com os seguintes materiais: lápis de cor
 
h. Identificar o desenho no verso

escola em que estuda, o nome completo do(a) autor(a) e ano/turma em que

 
i. Para participar da concurso, os desenhos deverão ser elaborados com técnicas livres 

de criação e arte e não podendo ser digital, cópia ou colagem;

 
j. Os trabalhos deverão ser individuais;
 
k. Caberá à comissão organizadora definir trabalhos não apropriados para a
apresentação. 
 
 
      5.1 - AVALIAÇÃO DO DESENHO:
 
a. O Concurso tem caráter classificatório;

 

b. Será nomeada uma comissão julgadora pela Secretaria Municipal de Educação de 

Piracanjuba e Secretaria Municipal de Indústria

o julgamento dos trabalhos; 

 

c. A comissão julgadora fará a avaliação e seleção dos 

receberão prêmios de primeiro, segundo e

desenho escolhido para ser reproduzido na coluna na entrada do Município

 

 

 

 

 

 

 

“APRESENTANDO PIRACANJUBA AOS TURISTAS

Cada aluno poderá participar com apenas um trabalho; 

Deverá ser feito durante as aulas de arte presencial; 

rá retratar a ideia central do tema; 

de papel A4 branco e na vertical; 

O desenho pode ser feito com os seguintes materiais: lápis de cor ou giz de cera

no verso com caneta esferográfica azul ou preta

completo do(a) autor(a) e ano/turma em que

, os desenhos deverão ser elaborados com técnicas livres 

o ser digital, cópia ou colagem; 

abalhos deverão ser individuais; 

comissão organizadora definir trabalhos não apropriados para a

AVALIAÇÃO DO DESENHO: 

O Concurso tem caráter classificatório; 

Será nomeada uma comissão julgadora pela Secretaria Municipal de Educação de 

e Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Relações Intermunicipais 

fará a avaliação e seleção dos 3 (três) melhores trabalhos que 

imeiro, segundo e terceiro lugar, sendo o primeiro

desenho escolhido para ser reproduzido na coluna na entrada do Município

A AOS TURISTAS - PORTAL 

ou giz de cera; 

azul ou preta: o nome da 

completo do(a) autor(a) e ano/turma em que estuda; 

, os desenhos deverão ser elaborados com técnicas livres 

comissão organizadora definir trabalhos não apropriados para a 

Será nomeada uma comissão julgadora pela Secretaria Municipal de Educação de 

e Relações Intermunicipais para 

) melhores trabalhos que 

primeiro lugar,  o 

desenho escolhido para ser reproduzido na coluna na entrada do Município. 



 

 
      5.2 - CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO:
 
 

Critérios de avaliação

Coerência com o tema 

Vivacidade/Traçado/Colorido 

Originalidade / Criatividade 

Impacto Visual 

Apresentação: Título do
organização e higiene 
TOTAL: 

 
 
      6   CRONOGAMA: 
 
 

Data 

18/10/2021 

19/10 à 05/11/2021 Trabalho da prop

08/11 à 10/11/2021 

16/11 à18/11/2021 

19/11/2021 

22/11/2021 

 
 
      6.1 - ENTREGA DOS TRABALHOS:
 
Os trabalhos deverão ser encaminhados a Secretaria Municipal de Educação de 

Piracanjuba do dia 08 de novembro até o dia 10 de novembro de

recebidos depois da data estipulada serão desclassificados.

 

      7   DA PREMIAÇÃO: 
 
Serão premiados os 1º, 2º e 3º colocados. Além do prêmio, o

desenho reproduzido na coluna de entrada do Município de Piracanjuba na região 

Loteamento Dr. Ruy Brasil Cavalcante

 

1º Lugar: Um Notebook 

2º Lugar: Uma Bicicleta 

 

CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO: 

Critérios de avaliação Pesos 

Caráter 
classificatório 
0-30 pontos 

0-30 pontos 

0-30 pontos 

do desenho, 0-10 pontos 

100 pontos 

Atividade 

Envio do Projeto para as Unidades Escolares

Trabalho da proposta nas Unidades Escolares com os alunos

Recebimento dos trabalhos na 
Municipal de Educação de Piracanjuba

Julgamento dos trabalhos pela Comissão Julgadora.

Publicação dos nomes dos vencedores.

Premiação dos vencedores. 

ENTREGA DOS TRABALHOS: 

Os trabalhos deverão ser encaminhados a Secretaria Municipal de Educação de 

08 de novembro até o dia 10 de novembro de 2021

estipulada serão desclassificados. 

Serão premiados os 1º, 2º e 3º colocados. Além do prêmio, o primeiro colocado ter

desenho reproduzido na coluna de entrada do Município de Piracanjuba na região 

Loteamento Dr. Ruy Brasil Cavalcante (Trevo Floresta). 

Pontuação 

 

 

 

 

 

 

Envio do Projeto para as Unidades Escolares. 

sta nas Unidades Escolares com os alunos. 

 Secretaria 
Municipal de Educação de Piracanjuba. 

pela Comissão Julgadora. 

dos vencedores. 

 

Os trabalhos deverão ser encaminhados a Secretaria Municipal de Educação de 

2021, trabalhos 

colocado terá seu 

desenho reproduzido na coluna de entrada do Município de Piracanjuba na região 



3º Lugar: Kit Escolar (mochila e materiais diversos)

 

    As premiações foram contribuições de parceiros patrocinadores, são eles: 

 Coapil ( José Lourenço de Castro Filho) 

  Floresta Material de Construção (Empresário Welton 

Prêmio 

 Casa Estrela ( Telmo Arantes) 

 
 
      8   CRITÉRIO PARA DESCLASSIFICAÇÃO:
 
Trabalhos rasurados, incompletos, sem identificação ou que não tenham relação com o 

tema serão desclassificados. 

 
      9   PRESCRIÇÕES DIVERSAS:
 
a. Os alunos premiados receberão seus prêmios em solenidade no dia

2021 – Aniversário de Piracanjuba. 

 
b. Os prêmios só serão entregues aos autores dos trabalhos

 
 
c. Ao encaminhar os trabalhos, os alunos participantes, bem como os responsáveis por 

estes, estarão automaticamente submetendo

regulamento; 

 
 
d. Ao inscrever-se para participar do Concurso, nos termos deste regulamento, o 

participante estará automaticamente autorizando os Realizadores a utilizarem, de modo 

gratuito, definitivo e irrevogável, seu nome, imagem e som de voz em qualquer

imprensa, mídia ou internet, para divulgação do Concurso, cedendo também aos 

Realizadores todos os direitos autorais por tempo indeterminando relativos às produções 

artísticas criadas para este concurso, que pa

 
 

e. As autorizações descritas acima não implicam em qualquer obrigação de divulgação ou 

de pagamento de qualquer quantia por parte dos Realizadores;

 
 

f. Pelo simples ato de inscrição neste Concurso, o participante ainda autoriza, reconhece 

e aceita que os dados pessoais e demais informações, inclusive os submetidos por meio 

do formulário de participação, passam a ser de propriedade dos Realizadores, que 

poderão utilizá-los para os fins necessários à adequada realização deste Concurso, sem 

que qualquer valor seja devido ao participante;

 
 

 

mochila e materiais diversos) 

s foram contribuições de parceiros patrocinadores, são eles: 

Coapil ( José Lourenço de Castro Filho) – 1º Prêmio 

Floresta Material de Construção (Empresário Welton Eterno da 

Casa Estrela ( Telmo Arantes) – 3º Prêmio 

DESCLASSIFICAÇÃO: 

Trabalhos rasurados, incompletos, sem identificação ou que não tenham relação com o 

DIVERSAS: 

Os alunos premiados receberão seus prêmios em solenidade no dia 22 de 

Aniversário de Piracanjuba.  

egues aos autores dos trabalhos. 

Ao encaminhar os trabalhos, os alunos participantes, bem como os responsáveis por 

estes, estarão automaticamente submetendo-se às normas estabelecidas neste

se para participar do Concurso, nos termos deste regulamento, o 

participante estará automaticamente autorizando os Realizadores a utilizarem, de modo 

gratuito, definitivo e irrevogável, seu nome, imagem e som de voz em qualquer

imprensa, mídia ou internet, para divulgação do Concurso, cedendo também aos 

Realizadores todos os direitos autorais por tempo indeterminando relativos às produções 

as criadas para este concurso, que passarão a ser de sua propriedade;

As autorizações descritas acima não implicam em qualquer obrigação de divulgação ou 

ntia por parte dos Realizadores; 

Pelo simples ato de inscrição neste Concurso, o participante ainda autoriza, reconhece 

pessoais e demais informações, inclusive os submetidos por meio 

do formulário de participação, passam a ser de propriedade dos Realizadores, que 

los para os fins necessários à adequada realização deste Concurso, sem 

devido ao participante; 

s foram contribuições de parceiros patrocinadores, são eles:  

Eterno da Silva) – 2º 

Trabalhos rasurados, incompletos, sem identificação ou que não tenham relação com o 

de novembro de 

Ao encaminhar os trabalhos, os alunos participantes, bem como os responsáveis por 

se às normas estabelecidas neste 

se para participar do Concurso, nos termos deste regulamento, o 

participante estará automaticamente autorizando os Realizadores a utilizarem, de modo 

gratuito, definitivo e irrevogável, seu nome, imagem e som de voz em qualquer veículo de 

imprensa, mídia ou internet, para divulgação do Concurso, cedendo também aos 

Realizadores todos os direitos autorais por tempo indeterminando relativos às produções 

ssarão a ser de sua propriedade; 

As autorizações descritas acima não implicam em qualquer obrigação de divulgação ou 

Pelo simples ato de inscrição neste Concurso, o participante ainda autoriza, reconhece 

pessoais e demais informações, inclusive os submetidos por meio 

do formulário de participação, passam a ser de propriedade dos Realizadores, que 

los para os fins necessários à adequada realização deste Concurso, sem 



g. O participante reconhece e aceita expressamente que os Realizadores não poderão ser

responsabilizados por qualquer dano ou prejuízo oriundo da participação neste Concurso 

ou da eventual aceitação do prêmio;

 
 

h. As decisões da comissão julgadora são soberanas, delas não cabend

qualquer instância; 

 
 

i. Os desenhos selecionados poderão ser utilizados pela Comissão julgadora e 

organizadora do concurso, objetivando a divulgação dos trabalhos 

comerciais; 

 
 

 

j.  Poderão ocorrer alterações no decorrer do concurso, desde que seja a vontade da maioria 

dos representantes da comissão e não acarretem prejuízo aos

 

 
      10 DA COMISSÃO JULGADORA
 
        A Comissão Julgadora dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos do Ensino 

Fundamental II – 6º ao 9º Ano, será composta pelos seguintes

 

 Daiane Pereira – Sec

Intermunicipais 

 José Wellington Moreira –

 Frederico Patricio Ramos 

 José Reis Dimas Amaral 

Entorno.  

 Luciana Martins de Aquino 

 

 

 

 

O participante reconhece e aceita expressamente que os Realizadores não poderão ser

responsabilizados por qualquer dano ou prejuízo oriundo da participação neste Concurso 

itação do prêmio; 

comissão julgadora são soberanas, delas não cabend

esenhos selecionados poderão ser utilizados pela Comissão julgadora e 

organizadora do concurso, objetivando a divulgação dos trabalhos executados, sem fins 

Poderão ocorrer alterações no decorrer do concurso, desde que seja a vontade da maioria 

dos representantes da comissão e não acarretem prejuízo aos participantes.

JULGADORA:  

A Comissão Julgadora dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos do Ensino 

6º ao 9º Ano, será composta pelos seguintes membros:  

Secretária Municipal de Indústria, Comércio

– Secretário Municipal de Planejamento  

Frederico Patricio Ramos – Secretário Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

José Reis Dimas Amaral – Presidente da Associação de Moradores do Floresta e 

Luciana Martins de Aquino – Coordenadora do Departamento Pedagógico da SME. 

O participante reconhece e aceita expressamente que os Realizadores não poderão ser 

responsabilizados por qualquer dano ou prejuízo oriundo da participação neste Concurso 

comissão julgadora são soberanas, delas não cabendo recurso em 

esenhos selecionados poderão ser utilizados pela Comissão julgadora e 

executados, sem fins 

Poderão ocorrer alterações no decorrer do concurso, desde que seja a vontade da maioria 

participantes. 

A Comissão Julgadora dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos do Ensino 

Comércio e Relações 

Secretário Meio Ambiente e Recursos Hídricos  

Presidente da Associação de Moradores do Floresta e 

artamento Pedagógico da SME.  


