
                                                                      
 

 

                                                                    

CONCURSO DE DESENHO PARA 

CARTÃO DE NATAL 2022 

TEMA: Centenário da Semana de Arte 

Moderna 

 

O Concurso de Desenho para Cartão de Natal é promovido, anualmente, pela Secretaria de Cultura, por meio do 

Subprograma Vamos Ler Camaçari, e tem como público alvo crianças com faixa etária de 06 a 12 anos. 

1. OBJETIVO 

O concurso tem por objetivo, incentivar o interesse das crianças pelas artes, visando a ampliação do senso crítico e 

do conhecimento por meio da elaboração de um desenho artístico.  

A edição do concurso em 2022 será inspirada no Centenário da Semana de Arte Moderna, buscando assim, 

potencializar a importância do movimento mordenista no Brasil, e ampliar o conhecimento a cerca da temática que vem 

sendo trabalhada nos cursos e oficinas ofertadas pela Secretaria de Cultura.  

Para elaboração do desenho, o autor terá como referência, artistas do Movimento Modernista no Brasil, como:  Tarsila 

do Amaral, Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Vicente do Rego Monteiro, John Graz, etc., propondo assim, uma releitura de 

obras famosas, contextualizando-as para os dias de hoje ou de acordo com o estilo de vida de cada participante.  

A Semana de Arte Moderna aconteceu em São Paulo no Theatro Municipal em fevereiro de 1922 e reuniu artistas das 

mais diversas áreas. Apresentações musicais e conferências intercalavam-se às exposições de escultura, pintura e 

arquitetura, com o intuito de introduzir ao cenário brasileiro as mais novas tendências da arte. Representou uma tentativa 

de renovação da linguagem artística e cultural, na busca de experimentação, na liberdade criadora e na ruptura com o 

passado.  

2 INSCRIÇÃO 

A inscrição ocorrerá mediante entrega do desenho, que será confeccionado no proprio local de inscrição, conforme 

conograma abaixo: 

UNIDADE LOCAL DATA AVALIAÇÃO RESULTADO  PREMIAÇÃO 

Brinqauedoteca  Cidade do 

Saber 

28/11 a 02/12 

9 às 11 - 14 às 16 

05 a 09/12 12/12 16/12 - Litoral - 

Biblioteca de Vila de 

Abrantes 

20/12 - Sede - 

Biblioteca Infantil-Casa 

do Papai Noel  

Biblioteca Infanto 

Juvenil 

Praça 

Abrantes 

28/11 a 02/12 

9 às 11 - 14 às 16 

05 a 09/12 12/12 
 

Biblioteca da 

Pracinha da 

Cultura 

Phoc II 28/11 a 02/12 

9 às 11 - 14 às 16 

05 a 09/12 12/12 
 

Biblioteca do 

Centro Cultural 

Vila de Abrantes 

Praça de 

Vila de 

Abrantes 

28/11 a 02/12 

9 às 11 - 14 às 16 

05 a 09/12 12/12 
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* Serão válidos somente os desenhos realizados no local e periodo estabelecido. 

 

 

Ao entregar o desenho, o participante preencherá uma ficha de inscrição com assinatura do responsável. Esta ficha será 

anexada ao desenho para controle da equipe organizadora. 

3 REQUISITOS 

O desenho deverá ser elaborado em papel disponibilizados pela equipe organizadora. O participante terá à sua 

disposição, lápis de cor, canetas, lápis preto, giz de cera e afins e outros materias que julgar necessários; 

Os desenhos deverão ser inéditos e elaborados por autoria do participante, estando passível de eliminação qualquer tipo 

de plágio detectado pela Comissão Julgadora. 

4 COMISSÃO JULGADORA 

A comissão julgadora, eleita pela organização do Concurso, será composta por três jurados  com conhecimento em arte 

educação. 

Será computado na avaliação o peso da quantidade de voto de cada desenho, de acordo com o item 6.  

5  AVALIAÇÃO DE CRITÉRIOS 

• Criatividade 

• Estética 

• Originalidade 

• Adequação ao Tema 

• Mensagem a ser transmitida 

 

6  PONTUAÇÃO 

A pontuação, realizada pelos jurados, será feita através da distribuição de 05 (cinco) pontos para cada um dos critérios 

assinalados acima, tendo como referência 5: Excelente, 4: Ótimo, 3: Muito Bom, 2: Bom e 1: Regular. Dos 25 pontos de 

cada jurado, será feita uma média da soma total das notas dos jurados, em que o candidato poderá ter como 

pontuação mínima 5 (cinco) ou máxima de 25 (vinte e cinco) pontos.  

 

7  CRITÉRIO DE DESEMPATE: Em caso de empate, os critérios avaliados serão: 

a) Adequação ao Tema 

b) Criatividade 

c) Mensagem, respectivamente nesta ordem. 

 

8  RESULTADO 

Após avaliação da comissão julgadora serão eleitos os 03 (três) finalistas com as maiores pontuações. O vencedor será 

aquele que receber maior pontuação de todo júri. 

9  PREMIAÇÃO 

Serão premiados os três desenhos com a melhor colocação, a partir da classificação pela pontuação descrita no item 5 

deste regulamento. 

    PRÊMIO 

1º Lugar: 01 bicicleta; 
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2º Lugar: 01 tablet 

3º Lugar: 01 tablet 

 

 

10  DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E PREMIAÇÃO 

A divulgação dos vencedores será divulgada nos veículos de comunicação da Secretaria de Cultura 

 

11 DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Os casos omissos serão avaliados pela coordenação responsável pelo evento 

 

Informações:3644 9808 

  Comissão 

  Jucilene Santos, Ana Rosa Lira, Tila, Nelma, Edivalda, Edileuza, Gabriela e Analice  
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4º CONCURSO DE DESENHO INFANTIL CARTÃO DE NATAL 

                     TEMA: Centenário da Semana de Arte Moderna 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

1. Título do Desenho______________________________________________________________ 

2. Nome do Autor: _______________________________________________________________ 

3. Data de nascimento do autor: _____/____/____.  

4. Idade:________  

5. Nome do pai:  _________________________________________________________________                                                                                              

6. Funcionário da Prefeitura ? SIM (  ) NÃO (  ) Secretaria: 

7. Nome da mãe: ________________________________________________________________ 

8. Funcionária? SIM (  ) NÃO (  )  

9. Endereço: ____________________________________________________________________ 

10. Data entrega do desenho: _________________ 

11. Telefone dos pais ou responsável da criança: _______________________________________ 

 

Atenção:  

O concurso tem o objetivo de estimular um posicionamento crítico e participativo quanto à reflexão de assuntos 

relevantes à sociedade.  

Premiação:. O primeiro lugar - 1 bicicleta -  segundo e terceiro - 1 tablet.  

A premiação será realizada no dia 16 e 20/12/2022  

 “Ao participar deste concurso, declaro ter lido e estar de acordo com o Regulamento do 4º Concurso de Desenho 

Infantil da SECULT- 2022. A partir deste momento autorizo a Prefeitura Municipal de Camaçari a utilizar a arte e o 

texto do cartão na reprodução de material gráficos , bem como os dados  e imagem do mesmo nos veículos de 

comunicação." 

______________________________________________________ 

Assinatura do responsável 
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