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REGULAMENTO 
 

 

O Concurso “FAÇABONITO”, criado no ano de 2016 por uma iniciativa da 

Secretaria de Assistência Social, através do Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social –CREAS – do município de Picuí/PB, em parceria com a Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura e Desporto, tem como objetivos incentivar o fomento 

da leitura, escrita e expressão artística referentes à temática do COMBATE AO 

ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE; 

promover o empoderamento dos estudantes acerca do tema; assim como oportunizar o 

reconhecimento de talentos do corpo discente local. 

 

DOS PARTICIPANTES 

 

Artigo 1º: Poderá participar do concurso toda a comunidade estudantil da Rede Pública 

Municipal, Estadual e Federal do município de Picuí-PB, que esteja regularmente 

matriculada do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ao 3º ano do Ensino Médio. 

 

DAS INSCRIÇÕES 

 

Artigo 2º: As inscrições são gratuitas e estarão abertas no período de 15 a 26 de maio 

de 2017. 

Artigo 3º: A inscrição deverá ser feita pessoalmente pelo educando ou por seu 

responsável, no caso de não ter maioridade civil, na direção da Unidade Escolar em que 

estiver matriculado. 

Artigo 4º: Ao se inscrever, o participante autoriza automaticamente o CREAS a 

utilizar, publicar e reproduzir – por meio de jornais, revistas, rádio e internet– o 

conteúdo escolhido, respeitando a identidade do autor da obra. 

Artigo 5º: Os trabalhos serão divididos em quatro categorias: 

 Categoria 1: DESENHO  1º ao 3º ano (ciclo de alfabetização) 

 Categoria 2: CARTAZ  4º ao 5º ano (anos iniciais do Ensino Fundamental) 

 Categoria 3: PARÓDIA  6º ao 9º ano (anos finais do Ensino Fundamental) 
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 Categoria 4: TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO 1º ao 3º ano do 

Ensino Médio 

Parágrafo único – As categorias serão premiadas da seguinte maneira: 

 

CATEGORIA ANO PREMIAÇÃO 

Categoria 1: DESENHO 
1º ao 3º ano 

(Ciclo de alfabetização) 

Serão premiados os três 

melhores trabalhos 

inscritos nessa categoria. 

Categoria 2: CARTAZ 

4º ao 5º ano 

(anos iniciais do Ensino 

Fundamental) 

Serão premiados os três 

melhores trabalhos 

inscritos nessa categoria. 

Categoria 3: PARÓDIA 

6º ao 9º ano 

(anos finais do Ensino 

Fundamental) 

Serão premiados os três 

melhores trabalhos 

inscritos nessa categoria. 

Categoria 4: TEXTO 

DISSERTATIVO-

ARGUMENTATIVO 

1º ao 3º ano 

do Ensino Médio 

Serão premiados os três 

melhores trabalhos 

inscritos nessa categoria. 

 

Artigo 6º – São pré-requisitos do trabalho concorrente: 

a) Ser confeccionado no formulário padrão, disponibilizado nos anexos deste 

regulamento, com exceção dos cartazes, que serão confeccionados em cartolina no 

tamanho padrão; 

b) Conter TODAS as informações solicitadas no formulário padrão; 

c) Ser inédito e original. 

d) Abordar o tema proposto, qual seja: “COMBATE AO ABUSO EEXPLORAÇÃO 

SEXUAL CONTRACRIANÇAEADOLESCENTE”; 

e) Ser realizado individualmente; 

f) Nas respectivas folhas do cartaz, do desenho, da paródia e da redação não deve ter 

identificação nominal do candidato. Apenas deve constar o espaço em que a 

comissão anotará o número de inscrição. 

g) Ter sido entregue pela escola à comissão até às 16:00 horas do dia 02/06/2017  no 

CREAS, localizado na AV. Getúlio Vargas. Nº 64/Centro - Picuí/PB. 
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DA SELEÇÃO 

 

Artigo 7º: Ficará sob responsabilidade de cada escola selecionar os três melhores 

desenhos, cartazes, paródias e os textos dissertativos-argumentativos, como primeira 

etapa da seleção.  

Parágrafo Único. A segunda etapa corresponderá à escolha e classificação dos três 

melhores candidatos de cada categoria, realizadas por comissão julgadora formada pelo 

CREAS. 

 

DA COMISSÃOJULGADORA FINAL 

 

Artigo 8º: Será formada uma Comissão Julgadora Final, que julgará a segunda etapa do 

concurso, composta por, no mínimo, três professores da Rede Municipal e Estadual e, 

no mínimo, dois representantes da Secretaria de Assistência Social para selecionar os 

melhores trabalhos de acordo com as categorias. 

§ 1º A Comissão Julgadora Escolar, que julgará a primeira etapa do concurso, será 

formada por, no mínimo, três professores e dois representantes da equipe pedagógica da 

própria instituição. 

§ 2º A composição da Comissão Julgadora Final ficará sob a responsabilidade do 

CREAS. 

 

DOS CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO E SELEÇÃO DOS DESENHOS 

 

Artigo 9º: Os desenhos enviados à Comissão Julgadora Final serão avaliados segundo 

os critérios abaixo elencados: 

A) Coerência: título e desenho estão em concordância com o tema proposto; 

B) Clareza: o desenho expressa ideias de fácil percepção; 

C) Criatividade: o desenho demonstra aprendizado e reflexão sobre o tema; 

D) Originalidade: o desenho expressa um olhar original, peculiar, livre e 

lúdico/drama sobre o tema para sensibilizar para provocar, inquietar, fazer 

pensar, seduzir o interlocutor. 

E) O desenho deverá ser feito obrigatoriamente no formulário de inscrição, 

constante nos anexos deste regulamento; 
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Parágrafo Único: Cada participante poderá inscrever no concurso apenas um 

desenho que deverá ser inédito e original, com texto verbal (quando houver) em 

língua portuguesa. Qualquer situação de plágio remeterá à desclassificação. 

 

DOS CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO E SELEÇÃO DOSCARTAZES 

Artigo 10: Os cartazes enviados à Comissão Julgadora Final serão avaliados segundo 

os critérios abaixo elencados: 

A) Coerência: texto verbal e não-verbal estão em concordância com o tema 

proposto; 

B) Clareza: o cartaz expressa uma mensagem de fácil percepção estimulando 

o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes; 

C) Criatividade: o cartaz demonstra aprendizado e reflexão sobre o tema; 

D) Originalidade: o cartaz expressa um olhar original, peculiar, livre e 

lúdico/drama sobre o tema para sensibilizar para provocar, inquietar, fazer 

pensar, seduzir o interlocutor. 

E) O texto verbal do cartaz segue as convenções da escrita (morfossintaxe, 

ortografia, acentuação, pontuação). 

F) O texto verbal do cartaz rompe convenções da escrita (por exemplo, marcas de 

oralidade ou de variedades linguísticas regionais ou sociais) a serviço da 

produção de sentidos no texto. 

G) O cartaz deverá ser feito obrigatoriamente em papel cartolina comum, 

tamanho padrão normal na cor branca e ser acompanhado da ficha de 

inscrição constante nos anexos desse regulamento; 

H) O candidato não deve identificar a cartolina com seu nome. Devendo 

apenas colocar no canto inferior direito o seguinte quadro, que pode ser 

feito à mão: 

Nº DE INSCRIÇÃO 

 

 

Parágrafo Único: Cada participante poderá inscrever no concurso apenas um cartaz 

que deverá ser inédito e original, com texto verbal (quando houver) em língua 

portuguesa. Qualquer situação de plágio remeterá à desclassificação. 
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DOS CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO E SELEÇÃO DAS PARÓDIAS 

 

Artigo 11: As paródias enviadas à Comissão Julgadora Final serão avaliadas segundo 

os critérios abaixo elencados: 

A) A paródia deve ser escrita com letra legível, bem como informar o autor da letra 

original, o artista e a música escolhida (base original) para composição da 

paródia; 

B) A paródia mantém as características de ritmo e melodia da produção musical 

original; 

C) A paródia se reporta, de forma singular, a algum aspecto do combate ao abuso e 

exploração sexual contra a criança e ao adolescente; 

D) A paródia apresenta um acontecimento, uma denúncia, (uma violação do direito 

da criança e do adolescente), uma medida protetiva, uma orientação/alerta? 

E) A paródia fornece elementos para que o interlocutor identifique sensações, 

sentimentos, ideias, experiências, denúncias, etc.; 

F) O conteúdo e a linguagem da paródia constroem uma unidade de sentido; 

G) A paródia segue as convenções da escrita (morfossintaxe, ortografia, 

acentuação, pontuação; 

H) A paródia rompe convenções da escrita (por exemplo, marcas de oralidade ou de 

variedades linguísticas regionais ou sociais) a serviço da produção de sentidos 

no texto. 

I) A paródia deverá ser escrita obrigatoriamente no formulário de inscrição, 

constante nos anexos deste regulamento; 

J) O candidato deverá encaminhar à comissão o áudio da paródia em mídia 

digital (arquivos com extensão mp3, wma, mpeg, mp4, wmv e estruturas 

de pastas de DVD), sendo remetido também arquivo original da música 

utilizada. 

Parágrafo Único: Cada participante poderá inscrever no concurso apenas uma 

paródia que deverá ser inédita e original, com texto verbal em língua portuguesa. 

Qualquer situação de plágio remeterá à desclassificação. 
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DOS CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO E SELEÇÃO DOS TEXTOS 

DISSERTATIVOS-ARGUMENTATIVOS: 

 

Artigo 12: Os desenhos enviados à Comissão Julgadora Final serão avaliados segundo 

os critérios abaixo elencados: 

A) O texto se reporta de forma pertinente ao tema do concurso; 

B) O autor demonstra domínio da modalidade escrita formal da Língua Portuguesa 

(competência 1) 

C) O autor compreendeu a proposta de redação e utilizou conceitos das várias áreas 

de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do 

texto dissertativo-argumentativo (competência 2). 

D) O autor seleciona, relaciona, organiza e interpreta informações, fatos, opiniões e 

argumentos em defesa de um ponto de vista (competência 3). 

E) O autor demonstra conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para 

a construção da argumentação (competência 4). 

F) O autor elabora proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando 

os direitos humanos (competência 5). 

G) A redação deverá ser escrita obrigatoriamente no formulário de inscrição, 

constante nos anexos deste regulamento; 

Parágrafo único: Cada participante poderá inscrever no concurso apenas uma redação 

que deverá ser inédita e original, em língua portuguesa. Qualquer situação de plágio 

remeterá à desclassificação. 

 

Artigo 13: A redação deve ser manuscrita e apresentar um limite mínimo de 20 (vinte) e 

máximo de 30 (trinta) linhas, sendo desclassificada a redação que desobedecer a um 

desses limites. 

Artigo 14: A redação deverá inserir-se no gênero dissertativo-argumentativo e será 

avaliada conforme as competências utilizadas pelo Enem. 

Artigo 15: A redação não poderá: a) Causar danos materiais ou danos morais a 

terceiros; b) Conter dados ou informações que constituam ou possam constituir crime 

(ou contravenção penal), ou que possam ser entendidos como incitação à prática de 

crimes; c) Constituir ofensa à liberdade e à crença ou ferir os direitos humanos; d) 

Revestir-se de conteúdo que implique discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia 
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ou procedência nacional ou regional; e) Fazer propaganda eleitoral; f) Ter sido 

produzida por terceiros. 

 

DA PREMIAÇÃO 

 

Artigo 16: Haverá uma premiação para o 1º, 2º e 3º lugar, de acordo com as categorias, 

garantida pela Secretaria de Assistência Social do Município de Picuí, que será 

divulgada -além do edital- através de cartazes a ser afixados nas escolas e em outros 

espaços públicos, a partir do dia 15 de maio de 2017. 

 

DO RESULTADO E DA PREMIAÇÃO 

 

Artigo 17: O resultado, assim como a premiação, acontecerá no dia 12 de junho de 

2017, em evento de Encerramento da Campanha do 18 de Maio, no Auditório Djailma 

Vasconcelos, Centro Administrativo. 

Parágrafo único: Serão disponibilizados os seguintes prêmios de acordo com os anos: 

CATEGORIA ANO PREMIAÇÃO 

Categoria 1: DESENHO 

   Categoria 2: CARTAZ 

1º ao 3º ano 

(Ciclo de alfabetização) 

4º ao 5º ano 

(anos iniciais do Ensino 

Fundamental) 

Serão premiados os três 

melhores trabalhos 

inscritos nessas categorias. 

 

    1º Lugar  Smartphone 

    2º Lugar Tablet 

  3º Lugar Headphone 

Bluetooth 

   Categoria 3: PARÓDIA 

   Categoria 4: TEXTO    

DISSERTATIVO-

ARGUMENTATIVO 

6º ao 9º ano 

(anos finais do Ensino 

Fundamental) 

1º ao 3º ano 

do Ensino Médio 

Serão premiados os três 

melhores trabalhos 

inscritos nessas categorias. 

 

     1º Lugar  Smartphone 

    2º Lugar Tablet 

  3º Lugar Headphone 

Bluetooth 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Artigo 18: Não poderá haver 1º grau de parentesco dos inscritos com os membros das 

Comissões Julgadoras e Organizadoras. 
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Artigo 19: A participação no concurso implica no conhecimento e na aceitação, pelo 

candidato, de todas as disposições deste regulamento, sendo desclassificados os 

trabalhos que não atenderem as regras nele contidas. 

Artigo 20: Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do 

Concurso. 

 

 

 

A comissão organizadora: 

 

 Keiles Lucena de Macedo 

Maria da Guia Lucena 

Yane Carla Silva dos Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


