#MOSTRA JUNTOS SEMPRE - 2018
JUSTIFICATIVA
A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo em parceria com o Hospital São Paulo e
com a Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – SPDM, considerando a importância
de incentivar a produção artística e cultural; propor desafios à criatividade e desenvolver a
comunicação entre alunos da rede estadual de ensino institui a #MOSTRA JUNTOS SEMPRE – 2018.
OBJETIVOS
A #MOSTRA JUNTOS SEMPRE-2018 tem por objetivos:
• Desafiar a criatividade e o imaginário, estimulando e desenvolvendo a comunicação entre
alunos e alunas da rede pública estadual;
• Desenvolver a criatividade e a relação simbólica entre as linguagens verbal e não verbal;
• Estimular a cidadania e a reflexão sobre a inclusão e o respeito às diferenças individuais;
• Despertar o espírito de coleguismo e solidariedade na escola, entre pares, independente da
situação física, emocional e intelectual;
• Promover e divulgar as produções de alunos e alunas da rede pública estadual de ensino.

CATEGORIA
Manifestações em diferentes linguagens tais como: desenho; vídeo; poesia; mensagem; música e
outras.
TEMA
a)
b)

Apoio à colega em ambiente hospitalar e/ou em tratamento de saúde.
Acolhimento à colega que volta à escola depois de afastamento por motivo de saúde.

PÚBLICO ALVO
Alunos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais; Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio
Regular, matriculados e frequentes, das escolas da rede estadual de ensino.
CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO
• A participação dos alunos se dará por adesão da escola;
• O trabalho poderá ser realizado individualmente ou em grupo;
• O(s) aluno(s) deverão escolher, um(a) professor(a) orientador(a), que será responsável pelo
acompanhamento de todo o processo de produção da obra e também pela sua autenticidade.
DESENVOLVIMENTO E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO
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Os alunos deverão:
• Pesquisar e promover discussões interdisciplinares sobre o tema;
• O aluno deverá optar por uma das linguagens para o desenvolvimento do trabalho;
• O aluno poderá apresentar até 02(dois) trabalhos em diferentes linguagens;
LINGUAGENS:
A) DESENHO
✓ Criar, desenvolver e finalizar o desenho em papel tamanho A4.
✓ O desenho poderá ser desenvolvido em qualquer tipo de técnica.
B) MENSAGEM
✓ Produzir uma mensagem e registrar a obra em letra legível em papel tamanho A4.
C) POESIA
✓ Produzir uma poesia e registrar a obra em letra legível em papel tamanho A4.
D) VÍDEO
✓ O vídeo deverá ter duração de até 01(um) minuto, ser gravado de forma caseira ou
profissional, com boa qualidade sonora e de visualização;
✓ O vídeo deverá ser inédito;
✓ Para a produção do vídeo poderão ser utilizados trechos de vídeos, áudios, imagens,
fotos, sons, textos e entrevistas;
✓ Na produção do vídeo, todo o material pesquisado e utilizado, deverá conter:
crédito/fonte; data da pesquisa na internet, preservando os direitos autorais do
material utilizado como referência.
E) MÚSICA
✓ Produzir letra e música de no máximo 03(três) minutos;
✓ A música deverá ser gravada de forma caseira ou profissional, com qualidade
sonora audível.

FASES
1. Escola: 02/04 a 04/05 de 2018.
A escola deverá promover a divulgação do concurso, por meio da realização de eventos, envolvendo
e dinamizando o tema para toda a comunidade escolar.
DESENHOS/MENSAGENS/POESIAS: Enviar à SEE até 07/05 de 2018.
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A Escola deverá encaminhar todas as obras produzidas, devidamente embaladas, sem enrolar ou
dobrar para a SEE juntamente com os documentos abaixo relacionados:
• Ficha de inscrição (anexo I);
• Autorização do Responsável (anexo II);
• Declaração de Liberação de Direitos Autorais (anexo III).
VÍDEOS E MÚSICAS: postagem até 07/05 de 2018.
A Escola deverá postar no YouTube com o seguinte padrão:
1) No campo Título colocar o Título e o nome #MOSTRA JUNTOS SEMPRE – 2018
2) No campo Descrição colocar o nome da Diretoria de Ensino, Escola e nome dos participantes e
professor/a orientador/a.
O professor orientador acompanhará a correta postagem no YouTube e deverá enviar os
documentos abaixo relacionados à SEE até 07/05 de 2018:
• Ficha de inscrição (anexo I);
• Autorização do Responsável (anexo II);
• Declaração de Liberação de Direitos Autorais (anexo III).
Endereço para o envio:

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEE
CRE MARIO COVAS – PRÊMIOS E CONCURSOS
#MOSTRA JUNTOS SEMPRE – 2018
PRAÇA DA REPÚBLICA, 53 - CENTRO – SÃO PAULO – SP CEP 01045-903

SALA 48
A #MOSTRA JUNTOS SEMPRE-2018 pertence às atividades do 3º Congresso do Estado de São Paulo
no Apoio ao Escolar em Tratamento de Saúde a ser realizado na EFAP – Rua João Ramalho, 1546 –
Perdizes, São Paulo – SP no período de 23 e 24 de Maio de 2018.
A Equipe Gestora do referido Congresso definirá os trabalhos que serão expostos na #MOSTRA
JUNTOS SEMPRE – 2018.
Os trabalhos enviados à SEE, poderão compor a #MOSTRA VIRTUAL JUNTOS SEMPRE-2018 nos sites
da SEE e do referido Congresso.
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CRONOGRAMA
FASE

PERÍODO

DIVULGAÇÃO DO
REGULAMENTO

A partir de
02 de Abril de 2018

Fase ESCOLA
#MOSTRA JUNTOS
SEMPRE – 2018

OBSERVAÇÕES
http://www.educacao.sp.gov.br/;
http://www.crmariocovas.sp.gov.br

02/04 a 04/05 de Encaminhamento das obras e postagem dos
2018
vídeos e das músicas até 07/05
23 e 24 de Maio de 3º CONGRESSO APOIO AO ESCOLAR EM
2018
TRATAMENTO DE SAÚDE

DISPOSIÇÕES FINAIS
• A participação das escolas e dos alunos implica na concordância das regras desse
Regulamento.
• No ato da inscrição, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, o Hospital São Paulo e a
Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – SPDM, Instituições Organizadoras
do referido Congresso, ficam autorizadas a divulgar sem qualquer ônus, as obras, nomes e
imagens dos participantes.
• A produção das obras deverá ser inédita e respeitar o tema, em caso de plágio no todo ou em
parte, será automaticamente desclassificado.
• Os participantes devem se comprometer a não incluir em sua produção conteúdos que
provoquem constrangimento, apresentem conteúdo racista, misógino, sejam inadequados
aos objetivos propostos.
• As obras são de total responsabilidade de seus autores e não refletem necessariamente a
opinião da SEE, do Hospital São Paulo e da Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da
Medicina – SPDM, Instituições Organizadoras do referido Congresso.
• Caberá à SEE e Equipe Gestora do Congresso, nos casos omissos, plena autonomia de
julgamento e decisões.
• A SEE e Equipe Gestora do Congresso poderá alterar as datas do evento, por motivo de força
maior, sem que a isso caiba direito de questionamento a qualquer participante, podendo
ainda, a qualquer tempo, excluir a obra cujos autores não tenham observado as disposições
deste Regulamento ou tenham contrariado as normas de organização do evento.
• Os esclarecimentos sobre a Mostra poderão ser solicitados à EFAP/ Centro de Referência em
Educação “Mario Covas”, por meio do endereço: premioseconcursoscre@educacao.sp.gov.br

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO
Equipe CRE Mario Covas / EFAP FEVEREIRO 2018

Página 4

#MOSTRA JUNTOS SEMPRE - 2018

#MOSTRA JUNTOS SEMPRE - 2018
DIRETORIA DE ENSINO:
ESCOLA:
Cidade:
Tel.: (
Nome do(a) Diretor(a):
Nome do(a) Professor(a) Orientador(a):
Nome do Grupo (pseudônimo):
ALUNO 1
Nome:
Idade:
Endereço:
Complemento:
Cidade:
Telefone Residencial: (
Contato:
ALUNO 2
Nome:
Idade:
Endereço:
Complemento:
Cidade:
Telefone Residencial: (
Contato:
ALUNO 3
Nome:
Idade:
Endereço:
Complemento:
Cidade:
Telefone Residencial: (
Contato:

)

RA:
Série:
nº:
Bairro:
CEP:
)

Celular (

)

RA:
Série:
nº:
Bairro:
CEP:
)

Celular (

)

RA:
Série:
nº:
Bairro:
CEP:
)
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ANEXO II – AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL
#MOSTRA JUNTOS SEMPRE - 2018
AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PARA MENORES DE 18(DEZOITO) ANOS
Autorizo meu (a) filho (a)
.....................................................................................................................................................

RA/RG ........................................................................., participar e cumprir todas as etapas
definidas no regulamento da #MOSTRA JUNTOS SEMPRE - 2018
.

Local: .......................................................................................

Data: ....................................

Nome Completo e Legível do Responsável:

...................................................................................................................................................

Assinatura:

...................................................................................................................................................
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ANEXO III: DECLARAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS
#MOSTRA JUNTOS SEMPRE - 2018
DECLARO, por meio desta, a liberação dos direitos autorais, por prazo
indeterminado e sem ônus, para a utilização da obra, de minha autoria, inscrito na
#MOSTRA JUNTOS SEMPRE - 2018
Nome do aluno: ______________________________________________________
RG: ___________________________ CPF _________________________________

Assinatura: __________________________________________________________

Nome do Responsável __________________________________________________
RG: ___________________________ CPF __________________________________

Assinatura: ___________________________________________________________

Data: ________________

Observações:
*Caso o/a declarante seja menor de idade os/as responsáveis devem assinar.
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