REGULAMENTO DO 1º CONCURSO DE DESENHO
1. DO CONCURSO
O Colégio La Salle Lucas do Rio Verde-MT, com a finalidade de incentivar os
alunos a demonstrar suas habilidades e criatividade, promove durante a IV
Feira do Livro, o 1º CONCURSO DE DESENHO.
2. DO TEMA
O tema de elaboração do desenho será livre.
3. DAS CATEGORIAS
O Concurso está aberto para 2 categorias:
 Alunos do 6º ao 8º ano do Ensino Fundamental, (DESENHO
COLORIDO);
 Alunos do 9º ano do Ensino Fundamental a 3 Série do Ensino Médio,
(EM GRAFITE).
4. DA INSCRIÇÃO E DOS PRAZOS
 1º as retirar ficha de inscrição na biblioteca, e a mesma deverá ser
entregue juntamente com o desenho;
 2º para se inscrever a ficha deverá ser entregue preenchida juntamente
com o desenho em envelope identificado, com o nome do aluno e
número da turma na Biblioteca do Colégio, do dia 09 a 13 de abril.
 A inscrição será gratuita;
5. DO DESENHO
 O desenho deverá ser feito em uma única folha de papel OPALINE
BRANCO A4 180g/m² (que pode ser encontrado nas papelarias da
cidade, com custo em média de R$ 0,50), identificados em seu verso
com nome do aluno e a turma;
 O desenho deverá ser feito com os seguintes materiais:
- grafite: lápis 6B;
- desenho colorido: lápis de cor.
 Caberá ao participante todos os custos dos materiais utilizados para
confecção do desenho;
 Para participar da competição, os desenhos deverão ser elaborados
com técnica livre e MANUAL. NÃO PODENDO SER IMPRESSO;
 Não poderá ser emoldurado;
 O desenho deverá ser individualmente produzido pelo participante sem o
auxílio de terceiros;
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Os desenhos NÃO PODEM SER DE CARÁTER COMERCIAL OU
INSTITUCIONAL com finalidade publicitária ou de promoção a pessoas
físicas, jurídicas, organizações ou clubes;



Os desenhos deverão ser inéditos, sem a representação de estereótipos (cópia
ou modelo pronto);
As etapas do desenvolvimento do desenho devem ser acompanhadas pela
professora de artes do dia 12 de março ao dia 13 de abril;







Caberá à comissão organizadora e ao júri oficial definir trabalhos não
apropriados para a competição;
Observação: o desenho não deve ser dobrado ou enrolado, de forma a
não danificar a obra;
O regulamento estará disponível nos murais das salas de aula e site:
http://lasalle.edu.br/lucas

6. DA AVALIAÇÃO
 O Concurso tem caráter competitivo;
 Avaliação será feita no período de 16 a 20 de abril por uma comissão
julgadora, composta por, professores, colaboradores e profissionais de
arte, sem ônus, designados, pela comissão organizadora;
 A comissão julgadora avaliará os desenhos e elegerá os 2(dois)
vencedores, primeiro e segundo lugar de cada categoria, conforme os
critérios de avaliação.
7. DOS CRITÉRIOS QUE SERÃO AVALIADOS





Criatividade;
Originalidade;
Comunicabilidade;
Qualidade.

8. DO RESULTADO E PREMIAÇÃO


Cada aluno poderá concorrer com apenas um (01) desenho;




O resultado será divulgado no dia 24 de abril, durante a hora cívica.
Premiação:
-1º Lugar do 6º ano ao 8º ano do Ensino fundamental (DESENHO
COLORIDO); – 2 livros, marca texto e brinde La Salle;
-2º Lugar do 6º ano ao 8º ano do Ensino fundamental (DESENHO
COLORIDO); – 1 livro, marca texto e brinde La Salle
-1º Lugar do 9º ano à 3ª Série do Ensino Médio (EM GRAFITE) – 2
livros, marca texto e brinde La Salle
-2º Lugar do 9º ano à 3ª Série do Ensino Médio (EM GRAFITE) – 1 livro,
marca texto e brinde La Salle
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9. CRONOGRAMA
Atividade
Elaboração do desenho
Entrega do desenho
Avaliação da comissão julgadora
Entrega dos prêmios

Data
12 de março à 13 de abril de
2018
09 à 13 de abril
16 à 20 de abril
24 de abril

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 A simples inscrição no concurso representa a aceitação do participante
das normas contidas neste regulamento, e fica resguardado pelo
mesmo;
 As decisões da comissão julgadora são soberanas, não cabendo
recurso em qualquer instância;
 Serão desclassificados os desenhos que não se enquadrarem neste
regulamento;
 Os prêmios só serão entregues ao autor do trabalho pessoalmente.
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