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A Organização Feminina WIZO de São Paulo e a Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo comunicam o lançamento do 30º 

Concurso WIZO de Pintura e Desenho para alunos do Ensino 
Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos – EJA da 

rede pública estadual.  

 
Objetivos 

Incentivar a produção artística dos alunos; fazer do desenho e da 
pintura canais de comunicação e expressão singulares; desenvolver a 

apreciação artística, estética e simbólica na produção de Arte; 
destacar as singularidades e a diversidade existentes nas culturas 

brasileira e israelense e divulgar essas produções junto às instituições 
culturais judaicas.  

 
Tema: Brasil- Israel: Música e Dança.  

 
Apostila Informativa (link anexo) 

A apostila traz informações e subsídios teóricos acerca do tema e 
colabora para a ampliação dos conhecimentos referentes à história e 

à cultura dos dois países, fortalecendo a formação cultural, social e 

intelectual de todos os envolvidos, assegurando o exercício da 
reflexão crítica, no intento de despertar o interesse pela pesquisa 

como forma de interação com o mundo.  
Considerando a importância das orientações sobre a apresentação, o 

modo de identificação e autorização (link anexo) e data e local 
de entrega dos trabalhos, de acordo com o regulamento (link 

anexo), ratificamos que os desenhos deverão ser entregues à 
Coordenação Pedagógica da escola, que, por sua vez, selecionará até, 

no máximo, 10 (dez) entre os melhores de sua unidade e os 
remeterá à sede da Organização Feminina WIZO, em São Paulo, 

conforme endereço indicado na página 25 da apostila. O prazo para a 
entrega dos materiais na WIZO é 15/10 (não será considerada 

válida a data de despacho pelos Correios no próprio dia 15/10).  
 



A solenidade de premiação realizar-se-á no mês de novembro, em 
local, data e horário a ser comunicados por meio de convite postal 

enviado às escolas participantes e anunciados na página da WIZO. 

Acesse o site: http://wizosp.org.br/ 
 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com Carlos Eduardo 
Povinha: carlos.povinha@educacao.sp.gov.br - Tel.: (11) 3866-

0655 
 

 
Atenciosamente, 

Elisângela Marques – PCNP Projetos Especiais 
  

 
                                                                  De acordo 

  
 

Elayne Batista Siqueira Brancalion 

Dirigente Regional de Ensino 
 

http://wizosp.org.br/

