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CONCURSO DE DESENHO 
 
DO OBJETIVO 
 
 Com a finalidade de incentivar as reflexões sobre a importância dos asteroides, 

estabelecemos as normas para a realização e participação no concurso de 
desenho, em comemoração ao dia 30 de junho, dia do asteroide. 

 
DO TEMA 
 
 O desenho deve abordar qualquer aspecto que envolva o tema “Asteroide”. 
 Use toda sua criatividade para criar um desenho de um asteroide bem bonito e 

colorido, como se estivesse passando pelos céus da terra, ou até mesmo viajando 
no vasto espaço sideral, cheio de estrelas, galáxias e outros planetas. 

 Não esqueça de pesquisar modelos e inspirações na internet! Use esta 
ferramenta ao seu favor, procure por técnicas de desenho, pintura, entre outras 
coisas. Só não vale plagiar!  

 
DA PARTICIPAÇÃO 
 
 O Concurso está disponível somente para a turma da prof.ª Simone, na Escola 

Estadual Santa Maria. 
 O professor deverá incentivar a participação dos alunos. 

 
DA INSCRIÇÃO E DOS PRAZOS 
 
 Todos os alunos estarão automaticamente inscritos. 
 Sugerimos que o desenho seja entregue até o dia 25 de junho. 
 O desenho deve ser feito em papel A4, identificados em seu verso, em letra 

legível, com nome da completo da criança, nome do responsável, telefone do 
responsável, nome da escola e nome do professor. 

 Para participar da competição, os desenhos deverão ser elaborados com técnicas 
livres de criação e arte, em formato A4, não podendo ser digital, devendo ser 
elaborado exclusivamente pela criança. 

 Os trabalhos deverão ser individuais. 
 
DA AVALIAÇÃO 
 
 O concurso tem caráter competitivo. 
 A comissão julgadora avaliará os desenhos e elegerá o vencedor da categoria. 

 
DO RESULTADO 
 
 O resultado será divulgado no dia 30 de junho. 
 A coordenação do evento publicará os resultados nos seus meios de 

comunicação online após o evento. 



 
DA PREMIAÇÃO 
 
 A entrega do prêmio será realizada alguns dias após o evento, na escola. 
 Será contemplado apenas um desenho com a seguinte premiação ao 

participante: 1º Lugar – Tablet 7 Polegadas 16GB Interno, Android 8.1 
 
 Todos os alunos ganharão uma medalha de participação do evento. 

 
USOS DO MATERIAL 
 
 O material enviado para o concurso será escaneado para postagem nas redes 

sociais, posteriormente poderá ser exibido em um painel exclusivo na escola. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 Os desenhos enviados serão devolvidos à escola. 
 Compete a comissão avaliar e resolver sobre os casos omissos neste 

regulamento, não cabendo recurso. 
 Este concurso é exclusivamente cultural, sem qualquer modalidade de sorte ou 

pagamento pelos participantes, nem vinculação destes ou dos vencedores à 
aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço, promovido pelos 
organizadores, de acordo com a Lei nº 5768/71 e decreto nº 70.951/72, artigo 
30. 

 Serão sumariamente excluídos os participantes que cometerem qualquer tipo de 
fraude comprovada. 

 Não poderão participar do concurso filhos de funcionários ou de voluntários da 
Escola Santa Maria. 

 Quaisquer dúvidas sobre o concurso ou sobre o presente regulamento devem 
ser encaminhadas ao e-mail: contato@viniciusmaciel.biz. 

 O não cumprimento de quaisquer das regras deste Regulamento poderá causar, 
a critério da organização, a desqualificação do desenho inscrito e, 
consequentemente, do respectivo participante. 

 


	CONCURSO DE DESENHO

