
>> regras

• As redações e os desenhos deverão ser entregues até o dia 05 de novembro de 2013, na própria escola, 
na sede ou nas subsedes do Sinpro-DF*.

• Cada participante só poderá concorrer com um trabalho; 

• a redação deverá ser manuscrita, individual, inédita e original; 

• a redação deverá ser em folha de papel pautado, em letra legível, nas seguintes condições: 

- os alunos/as da Educação Infantil , turmas de 4 e 5 anos concorrerão com desenho do tema do concurso;

- os alunos das classes especiais e dos Centros de Ensino Especial concorrerão com desenho do 
tema do concurso;

- os alunos/as do 1º, 2º e 3º anos/EJA 1º Segmento (1º e 2º semestres): concorrerão com desenho 
do tema do concurso; 

- para alunos/as do 4º e 5º anos/EJA 1º Segmento (3º e 4º semestres): máximo de 50 e mínimo de 
15 linhas; 

- para alunos/as do 6º ao 9º anos/EJA 2º Segmento: máximo de 60 e mínimo de 20 linhas; 

- para alunos/as do Ensino Médio e EJA 3° Segmento: máximo de 100 e mínimo de 30 linhas. 

• as redações e os desenhos não deverão fugir ao tema e poderão conter títulos que não serão incluídos 
na contagem das linhas; 

• as redações e os desenhos deverão ser encaminhados com a fi cha de identifi cação individual devidamente 
preenchida. Esta fi cha poderá ser impressa pelo site do Sinpro e/ou na própria escola e/ou nas sedes e sub-
sedes do Sinpro; 

• as redações e os desenhos serão avaliados por uma Comissão Julgadora, que levará em conta a origi-
nalidade, o encadeamento das ideias e o conteúdo; 

• serão premiados os trabalhos classifi cados nos três primeiros lugares de cada categoria/nível; 

• serão desclassifi cados os trabalhos que não se enquadrarem nas condições estabelecidas neste regulamento; 

• o Sinpro não devolverá o material enviado; 

• não deverá constar nenhuma identifi cação de aluna/o ou da escola na redação ou no desenho que 
deverão ser entregues acompanhadas/os da fi cha de identifi cação ao/à coordenador/a pedagógico/a da 
escola ou encaminhadas para a Secretaria de Imprensa do Sinpro-DF, em um dos endereços listados 
neste regulamento; 

• a participação do aluno/a importa em autorização do/a autor/a para que o Sinpro-DF possa utilizar sua ima-
gem e/ou seu texto, devidamente identifi cado, em propagandas, publicações, materiais e eventos institucionais; 

• o resultado do concurso será divulgado no site do Sinpro-DF no endereço www.sinprodf.org.br, nos 
jornais ofi ciais da entidade e será comunicado o  vencedor e às respectivas instituições de ensino cons-
tantes da fi cha de identifi cação; 

• a entrega dos prêmios ocorrerá em local e horário a serem divulgados nos jornais ofi ciais da entidade, 
assim como, na página eletrônica do Sinpro; 

• as/os participantes, automaticamente, passam a submeter o seu trabalho a este regulamento e às deci-
sões da Comissão Julgadora. 

>> objetivo

O concurso de redação/desenho promovido pelo Sinpro é parte da Campanha contra a Violência 
nas Escolas, desenvolvida pela entidade desde 2008 e tem como objetivo levar as/os alunas/os da rede 
pública do Distrito Federal, auxiliadas/os pelas/os professoras/es, a fazerem uma refl exão sobre as 
causas, consequências e soluções para a violência no ambiente escolar, problema que afeta a sociedade 
como um todo. Em sua quarta edição, o concurso terá como tema a frase “O que você vê na mídia, 
muda sua forma de ver o mundo?, para as categorias que envolvem a criação de redação. E para as 
categorias de desenho, o concurso terá como tema a frase “o que você gosta e o que você não gosta 
de ver na televisão. 

Um grande debate sobre a mídia permeia hoje as discussões em nosso país. A democratização deste 
espaço de informação e formação, bem como a responsabilidade e valores do que se veicula e suas reper-
cussões na família e na sociedade como um todo, farão parte desta edição do Concurso de Redação.

>> público-alvo

Este concurso de redação/desenho é dirigido a alunas e alunos regularmente matriculados na rede 
pública do DF. (Regular e EJA).

>> categorias

CATEGORIA DESENHO I: 4º e 5º anos da Educação Infantil; 

CATEGORIA DESENHO II: 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental/EJA-1º segmento; 

CATEGORIA DESENHO III: Centros de Ensino Especial; 

CATEGORIA REDAÇÃO IV: do 4º e 5º anos/EJA-1º segmento; 

CATEGORIA REDAÇÃO V: do 6º ao 9º ano/EJA-2º segmento; 

CATEGORIA REDAÇÃO VI: Ensino Médio/EJA-3º segmento.  

>> premiação 

CATEGORIA DESENHO I:
 1º lugar: R$ 300,00 + Nintendo Wii;
 2º lugar: R$ 200,00 + Bicicleta;
 3º lugar: R$ 100,00 + Laptop infantil. 

CATEGORIA DESENHO II:
 1º lugar: R$ 400,00 + Nintendo Wii;
 2º lugar: R$ 300,00 + Bicicleta;
 3º lugar: R$ 200,00 + Laptop infantil  

CATEGORIA DESENHO III:
 1º lugar: R$ 400,00 + Prêmio equivalente a categoria IV;
 2º lugar: R$ 300,00 + Prêmio equivalente a categoria IV;
 3º lugar: R$ 300,00 + Prêmio equivalente a categoria IV;  

CATEGORIA REDAÇÃO IV: 
 1º lugar: R$ 400,00 + Nintendo Wii;
 2º lugar: R$ 300,00 + Bicicleta
 3º lugar: R$ 200,00 + Laptop infantil

CATEGORIA REDAÇÃO V: 
 1º lugar: R$ 1.000,00;
 2º lugar: R$ 700,00;
 3º lugar: R$ 600,00.

CATEGORIA REDAÇÃO VI: 
 1º lugar: R$ 1.200,00;
 2º lugar: R$ 1.000,00;
 3º lugar: R$ 800,00. 

Obs: O(a) professor(a), indicados na fi cha de identifi cação pelo aluno vencedor em primeiro lugar de 
cada categoria, receberá um Tablet.

>> informações
Secretaria de Imprensa do Sinpro-DF: Telefones: (61) 3343.4230 / (61) 3343.4236 
Site: www.sinprodf.org.br ENDEREÇOS DO SINPRO: Sede do Sinpro: SIG, Q.6, lote 2260. 

SUBSEDES:
Taguatinga: CNB 04 Lote 03 Loja 01 – Taguatinga/DF Telefone: (61) 3562.4856 
Gama: Área Esp. 20/21 Salas 42 e 44. Ed. Alternativo Center Setor Central, Gama/DF, Fone: (61) 3556.9105. 
Planaltina: Av. Independência Qd. 05 Lt. 18 Vila Vicentina, Planaltina/DF. Fone: (61) 3388.5144 

Obs: Encaminhar aos cuidados da Secretaria de Imprensa. 


