
REGULAMENTO 

CONCURSO MASCOTE FLIF 2019 

REGULAMENTO 

 

1. QUEM PODE PARTICIPAR? 

    Alunos de Minimaternal a 6º ano do Ensino Fundamental 

 

2. COMO PARTICIPAR? 

a. Faça um desenho da mascote Espírito da Leitura FLIF. 

Como as sensações que a leitura provoca são variadas, a aparência da mascote             

também muda. Use a criatividade para desenhá-la, passando para os leitores qual a             

ideia de leitura que você escolheu representar na mascote. Qualquer desenho           

que fuja desse tema não será aceito. 

 

b. Você vai entregar o mesmo desenho em duas cópias: 

1. uma cópia da figura que imaginou em folha de papel sulfite branco A4, com               

os contornos da figura em preto (use caneta ou lápis preto bem forte). Não use               

cores. 

2. uma cópia em folha de papel sulfite branco A4, com a mesma figura da               

cópia em branco e preto, mas pintada nas cores que você imaginou para ela. 

 

c. Entregue os dois desenhos com NOME COMPLETO, IDENTIFICAÇÃO DA          

SÉRIE no verso de cada um deles, juntos, dentro de um envelope. Sem esses              

dados completos, não será feita a inscrição. 

 

3. PRAZOS DE INSCRIÇÃO E LOCAL DE ENTREGA 

O envelope com os desenhos deve ser entregue fechado na biblioteca do seu             

segmento. Lá haverá uma caixa do concurso. 

O prazo de entrega vai de 12/09 a 03/10, sem adiamentos por qualquer motivo. 

 

4. SELEÇÃO E JULGAMENTO 

Uma comissão de professores será organizada para selecionar, dentre os          

desenhos enviados, 10 (dez) de cada unidade para votação pela comunidade           

riobranquina. Não caberão recursos à decisão dessa comissão. 



Os desenhos selecionados serão anunciados em 20/10, no site do colégio. 

De 21 a 28 de outubro, por meio de link que será disponibilizado aos alunos,               

será feita a votação da comunidade para a escolha de uma mascote da unidade              

Granja Vianna e outra da unidade Higienópolis. 

O resultado final será publicado no site no dia 05/11. 

 

5. PREMIAÇÃO 

Os 10 (dez) classificados de cada unidade receberão um certificado de           

participação. Dele, não constará a posição de classificação. 

Os vencedores verão sua mascote se tornar símbolo do espírito da leitura em             

2019 e em diferentes materiais de divulgação criados ao longo do ano. Também             

receberão o prêmio Talentos Rio Branco, a ser entregue no final do segundo             

semestre, em cerimônia para a qual receberão convite. 

 
 


