PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
Secretaria Municipal da Educação
Diretoria do Ensino Fundamental

EDITAL DO CONCURSO DE DESENHO: CIÊNCIA EM FOCO

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 Da natureza do concurso
Visando reconhecer a escola como um espaço de criação, o Concurso de Desenho:
Ciência em Foco, é uma ação exclusivamente cultural e recreativa, e tem como objetivos revelar
jovens talentos no âmbito artístico.
1.2 Da Finalidade
O presente concurso consiste na seleção de um desenho que representará a arte de
divulgação da Olimpíada Municipal de Ciências 1º edição, que acontecerá no segundo
semestre de 2022.
1.3 Da realização do concurso
O Concurso de Desenho: Ciência em Foco, é uma realização Secretaria Municipal de
Educação de Palmas–SEMED, promovida pela Diretoria de Ensino Fundamental com o apoio
das Unidades Educacionais.
1.4 Da abrangência do concurso
O Concurso de Desenho: Ciência em Foco é dirigido aos alunos do 6º ao 9º ano do
Ensino Fundamental da rede pública do município de Palmas – TO.

2. DOS OBJETIVOS
 Estimular a criação artística original;
 Revelar jovens talentos no âmbito artístico;
 Diversificar a prática pedagógica, através do estímulo à criação;
 Estimular os estudantes a expressarem suas vivências e conhecimentos.

3. DO TEMA
O desenho deve abordar o tema “Olimpíada Municipal de Ciências 1º edição” e deve
conter elementos relacionados à área da Ciências da Natureza.
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4. DA PARTICIPAÇÃO
4.1 Poderão participar do concurso todos os estudantes do 6º ao 9º do ensino fundamental da
rede pública Municipal de Palmas – TO.
4.2 Os professores deverão incentivar a participação dos alunos no presente concurso.

5. DA INSCRIÇÃO
5.1 As unidades educacionais farão a seleção dos melhores desenhos, e cada unidade
educacional poderá enviar no máximo cinco desenhos para participarem deste concurso.
5.2
Os
desenhos
devem
ser
https://forms.gle/w9cUd3Pd76oauD9E9

enviados

através

do

formulário

online:

6. DAS ORIENTAÇÕES PARA O ENVIO DO DESENHO
6.1 Todos os desenhos devem ser elaborados em papel A4, identificados em seu verso, em letra
legível, com nome completo do estudante, idade, série, nome da escola e nome do professororientador/incentivador.
6.2 Os desenhos podem ser elaborados com materiais livres, não podendo ser digital, devendo
ser elaborado, exclusivamente, pelo estudante.
6.3 Na folha de frontal do desenho não deverá constar qualquer identificação.
6.4 O responsável legal pelo estudante deverá assinar e enviar o Termo de Cessão de Direitos
Autorais sobre obra (APÊNDICE 1).
6.5 Quaisquer dúvidas sobre o concurso ou sobre o presente regulamento devem ser
encaminhadas ao e-mail: ensinofundamental@semed.palmas.to.gov.br

7. DA AVALIAÇÃO
7.1 A avaliação dos desenhos será realizada por uma comissão julgadora, formada por cinco
membros da Diretoria do Ensino Fundamental.
7.2 A comissão julgadora avaliará os desenhos e elegerá os 3 (três) finalistas, conforme os
seguintes critérios de avaliação:
CRITÉRIOS

PONTUAÇÃO

Criatividade

2,0

Originalidade

2,0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
Secretaria Municipal da Educação
Diretoria do Ensino Fundamental
Presença de elementos relacionados à
Ciências da Natureza

2,0

Respeito a ideia central e pertinência ao
tema

2,0

Vivacidade/Traçado/Colorido

2,0

TOTAL

10,00

8. DO RESULTADO
8.1 O resultado será divulgado na página https://www.educacao.palmas.to.gov.br/, de acordo com
o cronograma do item 10.

9. DA PREMIAÇÃO
9.1 A premiação se dará da seguinte forma:
 1º Lugar – Medalha de Ouro + certificado de destaque + utilização do desenho na arte de
divulgação da Olimpíada Municipal de Ciências 1º edição.
 2º Lugar – Medalha de Prata + certificado de destaque.
 3º Lugar – Medalha de Bronze + certificado de destaque.

10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Inscrições
Análise da comissão julgadora

01/06 a 13/06/2022 através do link:
https://forms.gle/w9cUd3Pd76oauD9E9
14/06 a 20/06/2022

Divulgação do resultado

22/06/2022

Premiação

28/06/2022

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Além de ser uma atividade divertida, o Concurso de Desenho: Ciência em Foco, é uma
forma de comunicação, onde o aluno poderá expressar sentimentos, ideias e vontades.
Considerando a importância do Concurso de Desenho: Ciência em Foco, no processo
educativo, a proposta do projeto é a de preparar os estudantes para que desenvolvam sua
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capacidade de autonomia, visto que essa autonomia de saberes, somente será alcançada a partir
de novas ideias e propostas educativas que torne o aluno um ser social que busca perspectivas
futuras.
Assim, a Diretoria de Ensino Fundamental ao propor a realização do Concurso de
Desenho: Ciência em Foco, pensou em diferentes estratégias e planejamentos de ensino,
resumidas em um único documento, que possa contribuir de maneira significativa para formação
do aluno.
É importante destacar que toda a comunidade escolar precisa estar ciente dos conceitos,
procedimentos e atitudes necessários para que o aluno vivencie de forma inovadora diversos
aspectos do meio em que está inserido, de forma a favorecer a gestão do conhecimento.
Por fim, o presente concurso contempla metodologias inovadoras para trabalhar os
conteúdos com o intuito de mobilizar as competências e as habilidades dos alunos, de modo que
seja despertado o prazer de aprender, vinculados aos aspectos cognitivos, sociais, culturais e
emocionais das suas vidas.
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APÊNDICE 1
TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS SOBRE OBRA
Pelo presente Termo de Cessão de Direitos Autorais sobre Obra e tendo em vista o disposto na
Lei Federal nº 9.610, de 19/12/1998, eu ___________________________________________,
RG nº ____________, CPF nº _______________________, responsável legal pelo
estudante_______________________________RG

nº

____________,

CPF

nº

_______________________, autorizo a cessão e transferência de direitos autorais, a partir desta
data e isento de qualquer ônus, do desenho intitulado _____________________________
________________ para publicação em obra a ser organizada pela Secretaria Municipal da
Educação –SEMED. Declaro ainda que:
a) O desenho acima referenciado é de minha legítima e exclusiva autoria e não viola e não
infringe qualquer direito autoral existente, pelo qual me responsabilizo totalmente;
b) Autorizo a publicação do desenho acima referenciada nas versões impressa e eletrônica da
obra a ser publicada e concedo a Secretaria Municipal da Educação do Município – Semed,
plenos direitos em todo o território nacional para escolha do editor, de reprodução, de
divulgação, de tiragem, de formato e o que for necessário para que a publicação seja efetivada.
c) Concedo a Secretaria Municipal da Educação do Município – Semed, por tempo ilimitado,
em todo o território nacional, todos os direitos ao desenho acima referenciado para publicação,
comercialização, impressão, reimpressão, atualização, exibição, reprodução, tradução,
distribuição, transmissão, difusão e comunicação da obra ao público, por qualquer formato ou
meio, diretamente ou por meio de terceiros, mantidos os créditos do autor, sem que isso
implique direito à percepção de qualquer valor, inclusive a título de direitos autorais.
Essa autorização é válida apenas para a Secretaria Municipal da Educação Semed.
[Palmas], _____________ de _____________ de 2022.

__________________________________________

