
Regulamento  

Concurso de Desenho e de Frase – Sigma 2021 

  

A Direção Pedagógica do Sigma, com a finalidade de incentivar a produção autoral, 

promove o Concurso de Desenho e de Frase 2021, com as seguintes instruções: 

  

1. Do objetivo  
1.1. O Concurso de Desenho e de Frase de 2021, promovido pelo Sigma, visa a escolha de 

desenhos para compor a Agenda Escolar do Sigma 2022 para a Educação Infantil e para o 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais. Além disso, as crianças são incentivadas, por meio da 

produção dos desenhos, a manifestarem a sua forma de ver o mundo, de opinar, de criticar e 

de aprender a valorizar as próprias expressões e as dos colegas.  

  

2. Do tema 
Tema: Ser criança é ... 

  

3. Da participação 
3.1. O concurso destina-se somente a alunos do Sigma, conforme estas categorias:  

3.1.1 Categoria 1: Educação Infantil. Apenas para alunos da unidade 606 Norte. 

3.1.2 Categoria 2: Ensino Fundamental – Anos Iniciais. Para todas as unidades.  

3.2. Cada criança participará e concorrerá com apenas um (1) desenho e uma (1) frase. 

3.3. Para cada categoria, na etapa final, serão escolhidos 14 desenhos e suas respectivas 

frases. 

3.4. A participação é facultativa. 

  

4. Da inscrição e entrega do desenho e da frase 
4.1. A inscrição será gratuita e o aluno do Ensino Fundamental – Anos Iniciais produzirá o 

desenho e a respectiva frase em casa, após as orientações da professora de Arte, em Roteiro 

de Estudo específico para esse trabalho. O aluno da Educação Infantil produzirá o desenho e 

a respectiva frase em aula, após orientações do Ateliê, em Roteiro de Estudo específico para 

esse trabalho.  



4.2. O aluno que enviar o desenho e a respectiva frase, no prazo previsto, estará 

automaticamente inscrito.  

4.3. Os desenhos e as respectivas frases deverão ser enviados até o dia 12 de novembro. 

  

5. Do desenho e da frase 
5.1. Todos os desenhos serão produzidos em papel A4 branco, ½ folha, sem moldura, não 

dobrado, no formato vertical. 

5.2. O desenho deverá ser feito com lápis de cor ou giz de cera, com técnica manual livre.  

5.3. Desenhos impressos serão automaticamente eliminados. 

5.4. Os trabalhos deverão ser produzidos individualmente, pela criança, sem o auxílio de 

terceiros.   

5.5. Os desenhos deverão ser originais (cópias ou reprodução de modelos prontos serão 

eliminados). Caberá à comissão julgadora definir os trabalhos considerados fora dos critérios 

deste regulamento. 

5.6. Os desenhos e as frases deverão ser produzidos à luz do tema: Ser criança é ... 

5.7. A frase escrita pela criança deve ser formulada em referência à mensagem proposta pelo 

desenho e pelo tema. 

  

6. Do envio do desenho e da frase 
6.1. Os desenhos deverão ser enviados digitalizados através de um formulário on-line 

enviado na agenda física, Agenda Edu e, também, disponível no site da escola a partir do 

dia 22 de outubro. 

6.2. O formulário deverá ser completamente preenchido pela família, com os dados do aluno 

para a sua identificação. 

 

7. Da avaliação 
7.1. O concurso tem caráter competitivo.   

7.2. Serão avaliados o desenho e a pertinência da frase em relação a ele e deles com o tema 

proposto. 

7.3. A avaliação dos desenhos e das respectivas frases acontecerá em duas etapas:  

7.3.1. Primeira etapa da avaliação: será realizada na própria unidade, no período de 

15 a 18 de novembro; a equipe julgadora deverá selecionar os 28 melhores desenhos e 



respectivas frases da categoria 1 e os 14 melhores desenhos e respectivas frases da categoria 

2 de cada unidade Sigma. 

7.3.2. Segunda etapa da avaliação: será realizada no núcleo administrativo-

pedagógico do Sigma, no dia 19 de novembro; a equipe julgadora selecionará os 14 melhores 

desenhos e respectivas frases de cada categoria. 

7.4. A comissão julgadora avaliará os desenhos e as frases e elegerá os finalistas de cada 

categoria, conforme os seguintes critérios de avaliação:  

1.  Criatividade; 

2.  Originalidade; 

3.  Fidelidade ao tema; 

4.  Mensagem.  

  

8. Da comissão julgadora  
8.1. A comissão julgadora da unidade será composta por uma coordenadora pedagógica e 

uma orientadora educacional de segmento, além do(a) diretor(a) da unidade. Essa comissão 

terá a função de julgar os desenhos e as respectivas frases que seguirão para a etapa final. 

8.2. A comissão julgadora da etapa final será composta pela diretora pedagógica do Sigma, 

por um colaborador do Marketing, pelas coordenadoras de segmento da Educação Infantil e 

do Ensino Fundamental – Anos Iniciais e pelos diretores de unidade. 

  

9.    Do resultado  
9.1.  O resultado será divulgado no dia 23 de novembro. 

9.2. O resultado será divulgado em ordem alfabética sem critério de ordem classificatória, no 

dia 23 de novembro, nas unidades e nas agendas dos alunos. 

9.3. Não existirá classificação dos trabalhos, apenas a escolha dos 14 melhores desenhos e 

respectivas frases de cada categoria.  

9.4. A ordem e o local de publicação dos desenhos selecionados na agenda serão definidos 

pela equipe de Marketing, sem qualquer critério de classificação.  

  

10.       Da premiação  
10.1. Os desenhos e as respectivas frases selecionados na etapa final farão parte da agenda 

2022 do Sigma. 

 


