
 

 

A SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO DE PARAÍBA DO SUL-RJ, no exercício de suas 

atribuições, resolve:  Instituir o I Concurso Cultural “Fico  assim sem você”, observadas  as 

instruções a seguir: 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1 DA NATUREZA 
 

1.1.1 O I Concurso Cultural é uma ação cultural, recreativa e pedagógica com a participação de 

todos os alunos da rede municipal de educação do município de Paraíba do Sul. 
 

1.2 DA REALIZAÇÃO 
 

1.2.1 O I Concurso Cultural é uma realização da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

cabendo a esta viabilizar a divulgação e a participação de todos os estudantes a partir do 2º 

Período da Educação Infantil até o 9º ano do Ensino Fundamental, incluindo a modalidade EJA. 
 

1.3 DOS OBJETIVOS 
 

1.3.1 Construir um canal onde os estudantes explicitem seus sentimentos com relação à 

ausência da escola; 
 

1.3.2 Reconhecer o valor social da escola, bem como o trabalho dos profissionais dos espaços 

educativos; 
 

1.3.3 Contribuir para o processo de formação humana e cidadã, ao estimular o pensamento 

sobre a importância da escola na sociedade. 

 
 

2. DO TEMA 
 

2.1 O tema da 1ª edição do Concurso Cultural é “Fico assim sem você”. Tem como subsídio a  

música da dupla Claudinho e Bochecha que fala da relação de amor entre elementos que se 

completam e precisam um do outro para existir: “avião sem asa, futebol sem bola...” Nessa 

perspectiva, temos de um lado o estudante e do outro a escola, numa relação de 

interdependência entre eles, sem a qual não há como existir.O vínculo escola/educando é 

fundamental para a vida; dessa forma, pretende-se que os estudantes expressem sua 

relação com a ausência da escola, dada a situação da Pandemia e a impossibilidade do uso 

de espaço escolar e do convívio com todos os seus atores. 
 

3. DO PÚBLICO-ALVO 
 

3.1 Estudantes regularmente matriculados, na Educação Infantil ao Ensino Fundamental, 

incluída a modalidade Educação de Jovens e Adultos – EJA. 
 

3.2 Escolas públicas da rede municipal de Paraíba do Sul – RJ. 



 

 

4. DAS CATEGORIAS 
 

4.1 O I Concurso Cultural apresenta 6 categorias: desenho, material áudio visual, slogan, 

quadrinhos e charge; nas quais os participantes serão selecionados pelos trabalhos 

desenvolvidos.Os estudantes concorrem nas categorias referentes ao seu ano escolar e 

modalidade. 

 
 
 

 
CATEGORIA 

 
TIPO DE TRABALHO 

Educação Infantil Desenho ou audiovisual 

1º ano de escolaridade Desenho ou audiovisual 

2º ano de escolaridade Desenho ou audiovisual 

3º ano de escolaridade Desenho ou audiovisual 

4º ano de escolaridade Slogan ou audiovisual 

5º ano de escolaridade Slogan ou audiovisual 

6º ano de escolaridade Slogan ou audiovisual 

7º ano de escolaridade Quadrinho ou audiovisual 

8º ano de escolaridade Charge ou audiovisual 

9º ano de escolaridade Charge ou audiovisual 

I a IX Fases (EJA) Foto Legendada ou audiovisual 

 
 

5. DAS ETAPAS 
 

5.1 O concurso será realizado em três etapas: 
 

a) Primeira etapa - Realizada pela escola: 
 

- Promover a realização dos trabalhos por todos os estudantes da unidade escolar de modo 

remoto. 
 

b) Segunda etapa – Realizada pela escola: 
 

I - Julgar e selecionar apenas um (01) trabalho por categoria 
 

II–Envio dos trabalhos selecionados: após a seleção de um (01) trabalho por categoria, a escola 

deverá realizar o envio a Secretaria Municipal de Educação. 
 

c) Terceira etapa - Realizada pela Seduc: 



 

 

I- Publicação dos trabalhos enviados pelas unidades escolares nas redes sociais da Secretaria 

Municipal de Educação. 
 

5.2 Cada escola só poderá enviar um (01) trabalho por categoria. 
 

5.3 É de responsabilidade de cada escola a realização da primeira e segunda etapas do 

concurso, bem como a seleção dos trabalhos a serem enviados, observando todas as disposições 

deste edital, de forma que não haja direcionamento ou favorecimento de nenhum estudante 

em detrimento de outros. 
 

5.4 Após a realização da primeira etapa, é recomendável que a escola publique, em local de 

livre e fácil acesso, a relação dos trabalhos selecionados, por categoria, com a identificação do 

estudante que elaborou o trabalho, para fins de dar transparência ampla e irrestrita ao processo 

de participação no Concurso. 

 
 
 

6. DO DESENHO 
 

6.1 Poderão concorrer com trabalho do tipo “Desenho” estudantes inscritos nas categorias de Educação 
Infantil e do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental. 

 
6.2 O desenho deverá respeitar os seguintes requisitos:  

 
I – Ser realizado, individualmente, pelo estudante; 
 
II –Ser confeccionado na folha correspondente ao registro que está no material distribuído pelas escolas. 
Após fazer o registro (desenho), este deve ser  fotografado e enviado à escola; 
 
III – Conter as seguintes informações: Unidade escolar; nome completo do estudante; idade e ano de 
escolaridade.  
 
IV – Abordar o tema proposto;  
 
V – Ser obrigatoriamente inédito e original. Entende-se por inédita a obra não editada e não publicada 
(parcialmente ou em sua totalidade) em qualquer meio de comunicação. Entende-se por original a obra que 
é primitiva, que não foi copiada ou imitada. 
 

6.3 Não há exigência quanto ao gênero artístico na produção do desenho. 
 

6.4 O julgamento avaliará os critérios de pertinência ao tema proposto e criatividade do trabalho.  
 

 
 

7. DO SLOGAN 
 

7.1 Poderão concorrer com trabalho do tipo “Slogan” estudantes inscritos nas categorias de 4º ao 6º ano 
do Ensino Fundamental. 
 

7.2 O slogan deverá respeitar os seguintes requisitos:  
 

 



 

I – Ser realizado, individualmente, pelo estudante; 
 
II –Ser confeccionado na folha correspondente ao registro que está no material distribuído pelas escolas.  
Após fazer o registro (desenho), este deve ser  fotografado e enviado à escola; 
 
III – Conter as seguintes informações: Unidade escolar; nome completo do estudante; idade e ano de 
escolaridade;  
 
IV – Abordar o tema proposto;  
 
V – Ser obrigatoriamente inédito e original. Entende-se por inédita a obra não editada e não publicada 
(parcialmente ou em sua totalidade) em qualquer meio de comunicação. Entende-se por original a obra que 
é primitiva, que não foi copiada ou imitada. 
 

7.3 O julgamento avaliará os critérios de pertinência ao tema proposto, de criatividade do trabalho e de 
correção ortográfica e gramatical do texto.  

 
8. DOS QUADRINHOS E CHARGE 

 
8.1 Poderão concorrer com trabalho do tipo “Quadrinho e Charge” estudantes inscritos nas categorias de 

7º ao 9º ano do Ensino Fundamental. 
 

8.2 Os quadrinhos e charge deverão respeitar os seguintes requisitos:  
 
 
I – Ser realizado, individualmente, pelo estudante; 
 
II –Ser confeccionado na folha correspondente ao registro que está no material distribuído pelas escolas. 
Após fazer o registro (desenho), este deve ser  fotografado e enviado à escola; 
 
III – Conter as seguintes informações: Unidade escolar; nome completo do estudante; idade e ano de 
escolaridade;  
 
IV – Abordar o tema proposto;  
 
V – Ser obrigatoriamente inédito e original. Entende-se por inédita a obra não editada e não publicada 
(parcialmente ou em sua totalidade) em qualquer meio de comunicação. Entende-se por original a obra que 
é primitiva, que não foi copiada ou imitada. 
 

8.3 O julgamento avaliará os critérios de pertinência ao tema proposto, de criatividade do trabalho e de 
correção ortográfica e gramatical do texto. 

 
 

9. DO AUDIOVISUAL 
 

9.1 Poderão concorrer com trabalho do tipo “Audiovisual” estudantes inscritos nas categorias: Educação 
Infantil, Ensino Fundamental e nas Fases da EJA. 

 
9.2 O audiovisual deverá respeitar os seguintes requisitos:  

 
I – Ser realizado, individualmente, pelo estudante do Ensino Fundamental – Anos finais e EJA; 
 
I.I – Ser realizado, com auxílio de responsável, pelo estudante da Educação Infantil e Ensino Fundamental – 
Anos iniciais; 



 

 
II – Abordar o tema proposto;  
 
III – Ser obrigatoriamente inédito e original. Entende-se por inédita a obra não editada e não publicada 
(parcialmente ou em sua totalidade) em qualquer meio de comunicação. Entende-se por original a obra que 
é primitiva, que não foi copiada ou imitada. 
 
9.3 O julgamento avaliará os critérios de pertinência ao tema proposto e de criatividade do trabalho. 
 
 

10. FOTO LEGENDADA 
 

10.1 Poderão concorrer com trabalho do tipo “Foto Legendada” estudantes inscritos nas Fases da EJA. 
 

10.2 O audiovisual deverá respeitar os seguintes requisitos:  
 
I – Ser realizado, individualmente, pelo estudante; 
 
II – Abordar o tema proposto;  
 
III – Ser obrigatoriamente inédito e original. Entende-se por inédita a obra não editada e não publicada 
(parcialmente ou em sua totalidade) em qualquer meio de comunicação. Entende-se por original a obra que 
é primitiva, que não foi copiada ou imitada. 
 

10.3 O julgamento avaliará os critérios de pertinência ao tema proposto, de criatividade do trabalho e de 
correção ortográfica e gramatical do texto. 

 
 

11. DO CRONOGRAMA 
 

11.1 O cronograma estimado de realização do concurso é: 
 

De 01/03 a 12/03 de 2021 - Período de Realização dos trabalhos (desenho, slogan, audiovisual 

e foto legendada) 
 

De 15/03 a 19/03 - Seleção de trabalhos pela escola 

22/03 a 24/03 - Envio dos trabalhos 

25/03 e 05/04 - Publicação do resultado final 
 
 
 

12. DO ENVIO DOS TRABALHOS 
 

12.1 O envio dos trabalhos será obrigatoriamente, até a data final 24/03/2021. 
 

12.2 O arquivo (do trabalho) deverá ser fotografado ou digitalizado de modo que esteja legível, 

visível e que todas as informações estejam contidas: Unidade escolar; nome completo do 

estudante; idade; ano de escolaridade e nome da diretora da Unidade escolar. 
 

12.3 Os arquivos referentes ao material audiovisual poderão ser salvos nos seguintes formatos: 

pdf, jpg, jpeg, png, mp4. 
 



 

12.4 No caso de audiovisual, a escola deverá enviar o material para o whatsapp, número a ser 

fornecido às gestoras. 
 

12.5 O arquivo de trabalho que estiver corrompido ou impossibilitado de ser lido por má 

qualidade na digitalização será automaticamente desclassificado. 



 

 

13. DO RESULTADO 
 

13.1 O resultado do I Concurso será divulgado nos dias 25 e 26 de março de 2021 no site da 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, endereço: paraibadosul.rj.gov.br 
 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

14.1 Serão desclassificados os trabalhos que não se enquadrarem no tema ou nas 

especificações deste edital, bem como aqueles decorrentes de plágio ou fraude verificados pela 

Comissão da Secretaria Municipal de Educação. 
 

14.2 A participação no concurso implica autorização tácita do autor ou do responsável legal para 

utilização, a título universal, definitivo e gratuito, ao público em geral, de todo e qualquer tipo 

de comunicação, divulgação, veiculação e publicidade/promoção relativa ao seu nome, imagem, 

voz e trabalho produzido no âmbito do concurso ou dos eventos relacionados ao concurso, em 

qualquer meio, incluindo eletrônicos e na internet, desde que vinculado ao Concurso Cultural 

”Fico assim sem você”. 
 

14.3 Os casos omissos não previstos neste edital serão resolvidos pela Secretaria Municipal de 

Educação. 


