
                        
 

 
X CONCURSO DE REDAÇÃO E DESENHO DO SINPRO – REGULAMENTO 

 

FEMINICÍDIO 
Ato final da violência doméstica 

 

REGRAS 

 

• As redações e os desenhos deverão ser entregues até o dia 29 de Março de 2019, na sede ou nas subsedes 

do Sinpro-DF.* 

• As redações e os desenhos deverão ser encaminhados com o número do código gerado no site do Sinpro-

DF no momento da inscrição. A inscrição deverá ser feita somente pelo site do Sinpro-DF. 

• A não ser no campo que será, posteriormente, destacado pelo Sinpro-DF (cabeçalho), não poderá constar 

nenhuma identificação de estudante ou da escola na redação ou no desenho, que deverão ser encaminhados à 

Secretaria de Imprensa do Sinpro-DF em um dos endereços listados neste Regulamento. 

• Cada participante só poderá concorrer com um trabalho (desenho ou redação, conforme a descrição das 

categorias). 

 

REDAÇÃO 

 

• A redação deverá ser manuscrita, individual, inédita e original. 

• A redação deverá ser feita, obrigatoriamente, em folha de papel pautado disponibilizada no site do Sinpro-

DF (ou retirada na sede e nas subsedes do sindicato), em letra legível, nas seguintes condições: 

– Para estudantes do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental/EJA 1º Segmento (3º e 4º semestres): mínimo de 

15 linhas e máximo de 50 (CATEGORIA REDAÇÃO I). 

– Para estudantes do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental/EJA 2º Segmento: mínimo de 20 linhas e máximo 

de 60 (CATEGORIA REDAÇÃO II). 

– Para estudantes do Ensino Médio/EJA 3° Segmento: mínimo de 30 linhas e máximo de 100 

(CATEGORIA REDAÇÃO III). 

 

DESENHO 

 



                        
 

 
• O desenho deverá ser manuscrito, individual, inédito e original. 

• O desenho deverá ser feito, obrigatoriamente, em folha de papel sem pauta disponibilizada no site do 

Sinpro-DF (ou retirada na sede e nas subsedes do sindicato) nas seguintes condições: 

– Os(as) estudantes da Educação Infantil, turmas de 4 e 5 anos, concorrerão com desenho do tema do 

concurso (CATEGORIA DESENHO I). 

– Os(as) estudantes do 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental concorrerão com desenho do tema do 

concurso (CATEGORIA DESENHO II). 

– Os(as) estudantes da EJA (1º ao 4º semestre) concorrerão com desenho do tema do concurso 

(CATEGORIA DESENHO III). 

– Os(as) estudantes das classes especiais e dos Centros de Ensino Especial concorrerão com desenho do 

tema do concurso (CATEGORIA DESENHO IV). 

– Os(as) estudantes do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental/ concorrerão com desenho do tema do concurso 

(CATEGORIA DESENHO V). 

– Os(as) estudantes do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental e EJA–3° e  4° semestres devem escolher apenas 

uma categoria para participar do concurso. 

– Os(as) estudantes do 6º ano ao Ensino Médio/EJA– 2º e 3º Segmento, concorrerão com desenho do tema 

do concurso (CATEGORIA DESENHO VI). 

– Os(as) estudantes do 6° ano ao Ensino Médio / 2° e 3° segmento devem escolher apenas uma categoria 

para participar do concurso. 

•  Os(as) estudantes da EJA (3º e 4º semestres do Sistema Prisional) que concorrerão na Categoria Redação I 

poderão ter o prêmio convertido em valor monetário. 

• Os(as) estudantes especiais matriculados(as) nas classes de inclusão, os(as) do Atendimento Complementar 

dos Centros de Ensino Especial e os(as) das turmas de Altas Habilidades participarão na categoria 

correspondente ao da sua turma de origem da Educação Básica da SEEDF. 

 

• Não poderão participar deste concurso estudantes da rede particular de ensino do DF ou de outro 

estados/municípios. 

• Não poderão participar deste concurso estudantes da rede pública de ensino de outros estados/municípios. 

• Este concurso destina-se a estudantes da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do DF, atendidos por 

professores (efetivos ou temporários) ou pedagogo-orientadores educacionais da SEEDF. 

•Este concurso destina-se a estudantes da educação especial, desde que matriculados em classes especiais 

das VE regulares, nos CEE e na ETB. 



                        
 

 
• As redações e os desenhos não deverão fugir do tema proposto e poderão conter títulos que não serão 

incluídos na contagem das linhas. 

• As redações e os desenhos serão avaliados por uma Comissão Julgadora, que levará em consideração a 

originalidade, o encadeamento de ideias e o conteúdo. 

• Serão premiados os trabalhos classificados nos três primeiros lugares de cada categoria/nível. 

• Serão desclassificados os trabalhos que não se enquadrarem nas condições estabelecidas neste 

Regulamento. 

• O Sinpro-DF não devolverá o material enviado. 

• A participação do(a) estudante implica em autorização do(a) autor(a) para que o Sinpro-DF utilize sua 

imagem e/ou seu texto, devidamente identificado, 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 oficiais da entidade e será comunicado 

ao vencedor e às respectivas instituições de ensino constantes das fichas de identificação. 

• A entrega dos prêmios ocorrerá em local e horário a serem divulgados nos jornais oficiais da entidade e na 

página eletrônica do Sinpro-DF. 

• As(os) participantes, automaticamente, passam a submeter o seu trabalho a este Regulamento e às decisões 

da Comissão Julgadora. 

 

OBJETIVO 

 

O concurso integra a campanha permanente e pedagógica intitulada "Quem bate na escola maltrata muita 

gente", iniciada em 2008 para suscitar a reflexão sobre causas e consequências da violência na escola e a 

buscar soluções. Este ano, a violência contra a mulher é a preocupação do sindicato. Por isso, escolheu o 

"Feminicídio: ato final da violência doméstica" como tema. O Sinpro-DF lembra que, em 2015, foi 

sancionada a Lei do Feminicídio. Em 2003, a Lei Maria da Penha. Contudo, a violência continua. Na 

história do mundo, a mulher chegou a ser considerada algo sem alma, ou um "não-ser". E, hoje, apesar da 

conquista de espaços sociais e de poder, ela permanece vítima do patriarcado e do machismo. No DF, por 

exemplo, de janeiro a dezembro de 2018, 28 mulheres foram vítimas do feminicídio. E muitas são agredidas 

e até espancadas em casa. O clima de violência familiar reflete na vida acadêmica do(a) estudante. Para o 

Sinpro-DF, a escola é o local de desconstrução dessas relações de gênero opressoras, de combate ao 

feminicídio e de formação de pessoas para uma cultura de paz, liberdade, respeito, igualdade. 

 

http://www.sinprodf.org.br/


                        
 

 
PÚBLICO-ALVO 

 

Este concurso de redação e desenho é destinado a estudantes regularmente matriculados na rede pública de 

ensino do Distrito Federal (Regular e EJA), incluindo alunos de Altas Habilidades. 

 

CATEGORIAS 

 

CATEGORIA DESENHO I: 4 e 5 anos da Educação Infantil. 

CATEGORIA DESENHO II: 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental. 

CATEGORIA DESENHO III: EJA–1º ao 4º semestre. 

CATEGORIA DESENHO IV: Centros de Ensino Especial/ Classes Especiais nas escolas regulares. 

CATEGORIA DESENHO V: do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental 

CATEGORIA DESENHO VI: do 6º ao Ensino Médio/EJA – 2º  e 3º Segmento. 

 

CATEGORIA REDAÇÃO I: do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental 

CATEGORIA REDAÇÃO II: do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental/EJA –2º Segmento. 

CATEGORIA REDAÇÃO III: Ensino Médio/EJA–3º Segmento. 

 

PREMIAÇÃO 

 

CATEGORIA DESENHO I: 

1º lugar: R$ 200,00 + Xbox 360. 

2º lugar: R$ 150,00 + Bicicleta. 

3º lugar: R$ 100,00 + Tablet infantil. 

CATEGORIA DESENHO II: 

1º lugar: R$ 200,00 + Xbox 360. 

2º lugar: R$ 150,00 + Bicicleta. 

3º lugar: R$ 100,00 + Tablet infantil. 

CATEGORIA DESENHO III: 

1º lugar: R$ 700,00. 

2º lugar: R$ 600,00. 

3º lugar: R$ 500,00. 

CATEGORIA DESENHO IV: 



                        
 

 
1º lugar: R$ 200,00 + Prêmio equivalente à categoria II. 

2º lugar: R$ 150,00 + Prêmio equivalente à categoria II. 

3º lugar: R$ 100,00 + Prêmio equivalente à categoria II. 

CATEGORIA DESENHO V: 

1º lugar: R$ 200,00 + Xbox 360. 

2º lugar: R$ 150,00 + Bicicleta. 

3º lugar: R$ 100,00 + Tablet infantil. 

CATEGORIA DESENHO VI: 

1º lugar: R$ 1.200,00. 

2º lugar: R$ 1.000,00. 

3º lugar: R$ 800,00. 

 

CATEGORIA REDAÇÃO I: 

1º lugar: R$ 200,00 + Xbox 360. 

2º lugar: R$ 150,00 + Bicicleta. 

3º lugar: R$ 100,00 + Tablet infantil. 

CATEGORIA REDAÇÃO II: 

1º lugar: R$ 1.000,00. 

2º lugar: R$ 700,00. 

3º lugar: R$ 600,00. 

CATEGORIA REDAÇÃO III: 

1º lugar: R$ 1.200,00. 

2º lugar: R$ 1.000,00. 

3º lugar: R$ 800,00. 

 

Observação: Os(as) professores(as) ou orientadores(as) indicados(as) pelos(as) estudantes vencedores(as) de 

cada categoria na ficha de inscrição também receberão prêmio: 

1° lugar: um vale-viagem no valor de R$ 1.200,00. 

2° lugar: um vale-presente (livraria) no valor de R$ 200,00. 

3° lugar: um vale-presente (livraria) no valor de R$ 150,00. 

 

INFORMAÇÕES 

 



                        
 

 
Secretaria de Imprensa do Sinpro-DF – Telefones: (61) 3343-4230 

Site: www.sinprodf.org.br 

ENDEREÇOS DO SINPRO 

SEDE: Taguatinga: CNB 04 – Lote 03 – Loja 01. Telefone: (61) 3562-4856. 

SUBSEDES: 

SIG Quadra 6 – Lote 2.260. 

Gama: Área Especial 20/21 – Salas 42 e 44. Ed. Alternativo Center – Setor Central. Telefone: (61) 3556-

9105. 

Planaltina: Av. Independência – Quadra 05 – Lote 18 – Vila Vicentina.Telefone: (61) 3388-5144. 

Obs: Encaminhar aos cuidados da Secretaria de Imprensa. 
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