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Regulamento do Concurso de Cartaz 
 

O CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, através da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação a partir desta data lança o concurso de 
cartaz, com proposta de se desenvolver ação voltada ao dia 18 de maio que é o “Dia Nacional de 
Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”, respeitando as normas 
estabelecidas abaixo: 
 
 

1. Das disposições preliminares: 

1.1 O tema do concurso de cartaz será “Diga sim à Paz”.  
1.2 O concurso terá dois ganhadores  para cada categoria  (1º e 2º lugares) 

1.2.1 Categoria 1: Alunos de 2° ano ao 5° ano 
1.2.2 Categoria 2: Alunos de 6° ano ao 9° ano 

1.3 Cada aluno poderá participar apenas com um cartaz 
1.4 A Unidade escolar que participar do concurso deverá fazer uma prévia seleção do 

cartaz e enviar ao CREAS o trabalho selecionado, 
1.5 Cada Unidade Escolar deverá encaminhar apenas dois trabalhos por categoria 

 
2. Objetivo 

2.1. O presente concurso terá como objetivo escolher o melhor cartaz alusivo ao tema 
sugerido 

2.2. Promover a conscientização de crianças e adolescentes o significado da palavra 
paz que está definida no dicionário AURÉLIO da Língua Portuguesa como 
harmonia, concórdia, sossego, tranqüilidade, calma repouso, reconciliação. 

2.3. Estimular crianças e adolescentes a transporem para o papel o que pode ser a 
verdadeira paz para cada “dizendo sim a paz”. 
 

3. Da participação: 

3.1. Poderão participar alunos de unidades escolares da rede municipal ou estadual 
que estejam freqüentando a escola regularmente, 
 

4. Dos procedimentos: 

4.1. O desenho deverá ser individual; 
4.2. O cartaz deverá ser confeccionado em cartolina branca, com a medida de 21 cm 

X  29,7 cm (tamanho papel A-4); 
4.3. O desenho só poderá ser realizado com giz de cera ou lápis de cor, 
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4.4. É vedado o uso de tinta guache, colagens, grampos ou qualquer material que 

torne o efeito em 3 (três) dimensões; 
4.5. É vedado o uso de letras ou números no cartaz; 
4.6. O trabalho deverá ser uma criação do aluno, não sendo aceito reproduções de 

materiais sobre o tema; 
4.7.  O nome do aluno e data de nascimento, nome da escola, série, deverá ser 

registrado no verso do cartaz, 
4.8. O cartaz deverá ser entregue até dia 17 de junho de 2011, às 17 horas, no CREAS 

(Centro de Referência Especializado de Assistência Social), situado à Rua Buenos 
Aires n° 441, Setor Martin Jorge. 
 

5. Do julgamento: 

A comissão julgadora levará em conta para premiação os seguintes requisitos: 
5.1. Adequação do desenho ao tema; 
5.2.  Clareza e objetividade; 
5.3.  Criatividade e originalidade; 
5.4. Mérito artístico 

 

6. Da comissão julgadora: 

6.1. A comissão julgadora será de 5 componentes sendo eles: 
6.1.1. Um representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 
Habitação, 
6.1.2. Um representante da Secretaria Municipal de Educação; 
6.1.3. Três (3) artistas plásticas do município de Araguaína; 
 

7. Divulgação dos resultados, data da premiação e material recebido: 

7.1. O resultado final do concurso será dia 24 de junho de 2011, onde o CREAS 
estará entrando em contato com o gestor da unidade escolar, onde estudam os 
vencedores das referidas categorias do concurso; 

7.2.  A premiação será realizada até dia 30 de junho de 2011, em local a ser definido; 
7.3. Todo material recebido ficará sobre o domínio do CREAS; 
7.4.  O aluno vencedor do concurso não receberá seu material de volta, podendo o 

mesmo ser usado pelo CREAS em folders ou qualquer material necessário, desde 
que seja mencionado o nome do aluno e da unidade escolar. 
 

8. Das disposições gerais:   

8.1. A comissão organizadora deste concurso possui a liberdade para quaisquer 
eventuais alterações de datas referentes a este regulamento. 
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8.2. Eventuais dúvidas relacionadas a este concurso e seu regulamento podem ser 

esclarecidas através dos telefones do CREAS 3421-1633 / 3411-7116, com Daniele 
ou Eidila Augusta. 

 
 

 
Araguaina, 18 de maio de 2011. 

 
 
 
 
 
___________________________                           _________________________ 
       Rita de Cássia S. Schimdt                               Eidila Augusta C. de A. Mesquita 
Diretoria de Proteção Social Especial                        Coordenação do CREAS 
 

       
 
 
 
 


