
CONCURSO DE REDAÇÃO E DESENHO CAROLINA MARIA DE JESUS

O concurso de redação e desenho é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa “Relações
Étnico-Raciais e Infâncias” da Universidade Federal de Viçosa, em parceria com a Secretaria de
Educação de Viçosa, e compõe a programação da Marcha da Consciência Negra - 2021, promovida
pela UNEGRO e Grupo Guerreiros de Zumbi. O concurso irá premiar desenhos e redações
produzidos, respectivamente, por crianças da Educação Infantil (modalidade pré-escola) e séries
iniciais do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) e do Ensino Fundamental II (6º ao 9º anos),
atendidas pela rede municipal de educação de Viçosa.

CAPÍTULO I – DO OBJETIVO
1.1 - O 1º Concurso de Redação e Desenho Carolina Maria de Jesus tem por objetivo estimular a
produção textual e artística junto a crianças e adolescentes da rede municipal de Educação da
cidade de Viçosa-MG. Serão premiados o primeiro colocado das seguintes categorias: 1) Desenho -
Educação Infantil; 2) Desenho - Ensino Fundamental I (1° ao 5° ano); 3) Redação - Ensino
Fundamental II (6° ao 9° ano).
1.2 - Em comemoração à Semana da Consciência Negra, o concurso de redação e desenho terá
como tema “Memórias Ancestrais: a África viva em nós”.
1.3 - Os trabalhos premiados serão exibidos na Praça Silviano Brandão durante a programação da
Marcha da Consciência Negra, no dia 20 de novembro de 2021, além de serem divulgados em
mídias sociais e/ou de comunicação.

CAPÍTULO II – DOS PARTICIPANTES
2.1 - Poderão se inscrever no Concurso de redação e desenho crianças e adolescentes matriculados
na rede municipal de Viçosa nas seguintes modalidades de ensino: Educação Infantil (pré-escola),
Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) e Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano).

CAPÍTULO III – DA INSCRIÇÃO
3.1 - A inscrição constará de Ficha de Inscrição a ser preenchida com dados do(a) estudante e seu
responsável e da Folha de Redação e Desenho.
3.2 - O Edital, a Ficha de Inscrição e a Folha de Redação e Desenho estarão disponíveis no site da
Secretaria de Educação de Viçosa e na secretaria das escolas participantes.
3.3 - As inscrições devem ser feitas na secretaria das escolas, dentro do prazo de inscrição para o
concurso.
3.4 - O período de inscrição é de 03 a 12 de novembro de 2021.
3.5 - Cada participante poderá inscrever apenas um desenho ou uma redação.

CAPÍTULO IV – DA REDAÇÃO
4.1 - A Folha de Redação e Desenho deverá ser impressa pela/o estudante ou solicitada na
secretaria da escola.
§ 1o - Os dados da/o estudante deve ser preenchido ao final da respectiva folha.
§ 2o - O não preenchimento das informações da/o participante significará a exclusão da redação ou
desenho.
4.2 - Cada redação deverá ser escrita a partir do tema (Item 1.2), tendo como tipo textual o
dissertativo-argumentativo, contendo entre 20 (vinte) e 30 (trinta) linhas.



CAPÍTULO V - DO DESENHO
5.1 - Os desenhos deverão ser elaborados com técnica livre e manual, não podendo ser impresso.
5.2 - Deverá ser produzido  individualmente pelo participante sem o auxílio de terceiros;
5.3 - Os desenhos deverão ser inéditos, sem a representação de estereótipos (cópia ou modelo
pronto).
5.4 - O desenho não deve ser dobrado ou enrolado, de forma a não danificar a obra;

CAPÍTULO VI – ENTREGA DAS REDAÇÕES OU DESENHOS
6.1 - As redações e desenhos deverão ser entregues à coordenação da escola até xxx para,
posteriormente, serem enviadas para correção até o dia 12 de novembro. Passada essa data não
serão mais aceitos os trabalhos entregues.

CAPÍTULO VII - DA CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO DAS REDAÇÕES
7.1 - As redações consideradas inscritas serão avaliadas por uma Comissão Julgadora, formada por
especialistas, que escolherá o melhor desenho entre os participantes da Educação Infantil e Ensino
Fundamental I e a melhor redação entre os participantes do Ensino Fundamental II. O presente
concurso conferirá uma premiação, distribuída de acordo com o item 7.3.
7.2 - Quanto à avaliação dos textos, serão observados os seguintes critérios:
a) Alinhamento e fidelidade ao tema,
b) Observação ao tipo textual,
c) Fácil compreensão
d) Criatividade e autoria.
7.2.1 - A classificação dos textos premiados será prerrogativa, exclusivamente, da Comissão
Julgadora do Concurso.

7.2.2 - Quanto à avaliação dos desenhos, serão observados os seguintes critérios:
a) Alinhamento e fidelidade ao tema,
b) Criatividade;
c) Diversidade de materiais utilizados na produção do desenho.

7.3 - Ao melhor desenho de cada segmento (Educação Infantil e Ensino Fundamental I) e à melhor
redação será conferida a seguinte premiação: Certificado de participação + R$100,00 (cem reais), +
1 livro de literatura infantil.

7.4 - O resultado da premiação será divulgado no dia 20 de novembro de 2021, na Praça Silviano
Brandão, durante a programação da Marcha da Consciência Negra.

CAPÍTULO VIII – DIREITOS DE IMAGEM E DIVULGAÇÃO
8.1 - Os proponentes selecionados no concurso autorizam, com o ato da inscrição, a Comissão
Organizadora do 1º Concurso de Redação e Desenho Carolina Maria de Jesus a divulgar os
trabalhos inscritos, seja em mídia impressa ou digital, pelo Grupo de Pesquisa Relações
Étnico-Raciais e Infâncias.



CAPÍTULO IX – CRONOGRAMA
Inscrição De 03/11 a 12/11

Entrega da redação ou
desenho

Até 12/11

Resultado Final 20 de novembro de 2021

CAPÍTULO X - DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 - Este edital será publicado no site da Prefeitura Municipal de Viçosa no seguinte endereço
https://www.vicosa.mg.gov.br/
10.2 - A inscrição implicará no acatamento das condições estabelecidas no presente edital por parte
dos participantes. Os titulares dos direitos, de qualquer natureza, das redações e desenhos
premiados autorizam, desde já, a Comissão Organizadora do Concurso de Redação Escolar a fazer
publicação para fins de divulgação e promoção deste concurso.
10.3 - As dúvidas poderão ser encaminhadas para o e-mail: priscila.ladeira@ufv.br
10.4 - Os casos omissos deste edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Concurso.



FICHA DE INSCRIÇÃO
1º CONCURSO DE REDAÇÃO E DESENHO CAROLINA MARIA DE JESUS

DADOS DO PARTICIPANTE:
Nome da/o participante:_______________________________________________________
Ano :_________________
Escola:_______________________________________________________
Categoria: __ Desenho Ed. Infantil __ Desenho Ens. Fund. I __ Redação
Endereço:_______________________________________________________
Telefone de contato:____________________

DADOS DO RESPONSÁVEL:
Nome completo:_______________________________________________________
Endereço:_______________________________________________________
Telefone de contato (com whatsapp, se tiver):________________________________

DADOS DA ESCOLA
Nome da escola:_______________________________________________________
Endereço:_______________________________________________________
Diretora responsável:_______________________________________________________
Telefone para contato (com whatsapp, se tiver):________________________



FORMULÁRIO DE REDAÇÃO

Faça uma redação sobre o tema: “Memórias Ancestrais: a África viva em nós”. A redação deve ter no
mínimo 20 e no máximo 30 linhas. Não se esqueça de preencher a identificação.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

NOME DA/O PARTICIPANTE:______________________________________________________
IDADE: _________
NOME DO RESPONSÁVEL:______________________________________________________
TELEFONE PARA CONTATO:_________________
NOME DA ESCOLA:______________________________________________________
TELEFONE DA ESCOLA:___________________



FORMULÁRIO DE DESENHO

Faça um desenho com o tema: “Memórias Ancestrais: a África viva em nós”. O desenho poderá ser
produzido utilizando lápis de cor, canetinha, giz de cera, tinta guache, dentre outros. Não se esqueça de
preencher a identificação.

NOME DA/O PARTICIPANTE:______________________________________________________
IDADE: _________
NOME DO RESPONSÁVEL:______________________________________________________
TELEFONE PARA CONTATO:_________________
NOME DA ESCOLA:______________________________________________________
TELEFONE DA ESCOLA:__________________


