
Regulamento 
 
Público-alvo: Alunos do 1º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio, CES 
(Centro de Educação para Surdos Rio Branco) e CEPRO (Centro Profissionalizante Rio 
Branco).  
Período de divulgação: de 17 de maio a 10 de junho  
Entrega dos trabalhos: de 11 a 30 de junho  
Divulgação dos resultados: 30 de setembro 
 

Tema 

Resgatando Nossa Ancestralidade Indígena 

 

Subtemas 

Tribos amazônicas 
Comunidades indígenas urbanas 
A relação do indígena com a natureza 

 

Categoria  

Desenho em papel canson ou sulfite (categorias A, B, C,d,e,f) e desenho em mesa 
digitalizadora  (categorias A1, B1, C1, D1, E1, F1), categoria CEPRO e CES. 

 

Desenho em papel 

Categoria A: 6º a 8º anos Ensino Fundamental 
Categoria B: 9º ano Ensino Fundamental e 1ª série Ensino Médio 
Categoria C: 2ª e 3ª séries Ensino Médio 
Categoria D: CEPRO e CES  
Categoria E: 1ª e 3º anos do Fundamental 
Categoria F: 4º e 5º anos do Fundamental 
 
 
Desenho em mesa digitalizadora 
 
Categoria A1: 6º a 8º anos Ensino Fundamental  
Categoria B1: 9º ano Ensino Fundamental e 1ª série Ensino Médio 
Categoria C1: 2ª e 3ª série Ensino Médio. 
Categoria D1 e D2: CEPRO e CES  
Categoria E1: 1º a 3º anos Ensino Fundamental  
Categoria F1: 4º e 5º anos Ensino Fundamental  
 

Critérios 
 
Cada participante poderá concorrer individualmente com apenas um desenho e utilizando uma 
das técnicas: 

 Preto e branco ou colorido (sendo livre: lápis de cor, hidrocor e giz pastel, aquarela ou 
tinta). 

 Mesa digitalizadora para desenho (entregar uma cópia impressa em papel A4). 
 Retirar a ficha de inscrição na biblioteca do colégio. 
 O desenho deverá ser feito em papel sulfite ou canson branco tamanho A4. 



 Deverá conter no verso o nome completo, série, categoria, título e e-mail para contato. 
 Estar com a ficha de inscrição devidamente preenchida com a autorização do uso da 

imagem. 
 Entregar junto com o desenho uma contextualização escrita explicando a obra, título, 

nome completo, série, categoria. 
 Os desenhos realizados em mesa digitalizadora deverão ser impressos em folha 

A4, salvos no computador para eventuais solicitações. 
 É proibida a cópia ou plágio de desenhos existentes. 
 Serão eliminados os participantes que não atenderem aos critérios do regulamento  

 

Comissão julgadora 

A comissão julgadora será composta por  professores convidados, funcionários, alunos, 
membros da equipe pedagógica e serão submetidos à votação pelo Facebook do Colégio.  

 

Classificação e premiação 

Categorias: desenho em papel (A, B, C , D ,E e F) e desenho em mesa digitalizadora (A1, B1, 
C1, D1 , E1 e F1). 

 

Desenho em papel 

1º lugar na categoria A - 6º a 8º anos Ensino Fundamental 
1º lugar na categoria B - 9º ano Ensino Fundamental e 1ª série Ensino Médio 
1º lugar na categoria C - 2ª e 3ª séries Ensino Médio 
1º lugar na categoria D1 - CEPRO  
1º lugar na categoria D2 – CES 
1º lugar na categoria EFI - 1º ao 3º anos Ensino Fundamental 
1º lugar na categoria FFI - 4º e 5º anos Ensino Fundamental 

 
Desenho em mesa digitalizadora 
1º lugar na categoria A1 - 6º a 8º anos Ensino Fundamental 
1º lugar na categoria B1 - 9º ano Ensino Fundamental e 1ª série Ensino Médio 
1º lugar na categoria C1 - 2ª e 3ª séries Ensino Médio 
1º lugar na categoria D1 - CEPRO  
1º lugar na categoria D2 - CES 
1º lugar na categoria EFI - 1º ao 3º anos Ensino Fundamental 
1º lugar na categoria FFII - 4º e 5º anos  Ensino Fundamental 

 

Cerimônia de premiação: A premiação será realizada na Noite dos Grandes Talentos nas 
unidades do Colégio, com data a ser confirmada ao longo do ano. 
 

 

Professoras Denise S. Ayres e Gabriela Diaz 
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