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Senhores (as) Professores-Coordenadores (as) EFAI, EFAF, EM e 
PEIs, 

 
A Secretaria da Educação promove o Concurso de Desenho 

#MinhaArteNaCapa e convida alunos e servidores da rede pública 
estadual a participarem no processo de ilustração/diagramação do Kit 

Escolar – 2019. 

Podem participar alunos regularmente matriculados no Ensino 
Fundamental I, Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). 
A modalidade de participação será um Desenho (pintura com 

lápis de cor, guache, hidrocor, aquarela, pastel, nanquim, crayon ou 
cera) que deverá ser confeccionado em papel sulfite, tamanho A4, sem 

bordas ou margens. 
São dois temas, e a escolha fica a cargo do próprio participante: 

CIDADANIA EM AÇÃO – Compreensão da importância da participação 
social; e ALIMENTAÇÃO CONSCIENTE – Compreensão de todos os 

aspectos que englobam uma alimentação adequada, saudável e 
consciente, com base nas diretrizes preconizadas pelo Guia Alimentar 

da População Brasileira. 
O trabalho poderá ser realizado individualmente ou em equipe de 

até três (03) participantes, desde que pertençam à mesma categoria. 

Os alunos deverão escolher um professor orientador. 
As Escolas deverão organizar a votação para a escolha dos 

desenhos originais, em papel A4, que representarão a unidade nas 
fases subsequentes do Concurso, sendo até O3 (três) desenhos 

selecionados. 
A Escola será responsável pelo encaminhamento dos Desenhos 

selecionados, devidamente embalados, sem enrolar ou dobrar, à 
Diretoria de Ensino até 03/08/2018, acompanhados dos seguintes 

anexos: 1) Ficha de Inscrição e Autorização de participação para 
menores de 18 (dezoito) anos, devidamente assinada pelo 

pai/responsável e 2) Declaração de liberação de direitos autorais do 
Desenho. 

Para maiores informações, acessar o Regulamento do concurso 
(http://201.55.46.199/wp-content/uploads/2018/06/Regulamento_-

capa-de-caderno_versao_final.pdf) ou o site do concurso 

http://201.55.46.199/wp-content/uploads/2018/06/Regulamento_-capa-de-caderno_versao_final.pdf
http://201.55.46.199/wp-content/uploads/2018/06/Regulamento_-capa-de-caderno_versao_final.pdf


http://www.educacao.sp.gov.br/noticia/participe-concurso-minha-
arte-na-capa/ 

As redações devem ser entregues no Núcleo Pedagógico (Sala 

09) aos cuidados de Rosane (34373676) ou Joyce (3437-3382).  
 

 
Núcleo Pedagógico 

 
 

De acordo 
 

 
Fábio Augusto Negreiros  

Dirigente Regional de Ensino 
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