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CONCURSO WIZO DE PINTURA E DESENHO 2018 
BRASIL-ISRAEL: MÚSICA E DANÇA 

 
REGULAMENTO 

 

A Organização Feminina WIZO de São Paulo expede o presente comunicado com o objetivo de 

divulgar o Concurso WIZO de Pintura e Desenho 2018.  
 
OBJETIVO:  
a) Incentivar a criatividade e a produção artística de alunos da rede pública de ensino do 
Estado de São Paulo que, orientados por seus professores, ampliarão seus conhecimentos 
sobre dois povos separados pela distância, porém próximos em suas afinidades e diversidades. 
 
 b) Promover a apreciação artística e estética das produções sobre o tema em questão 
 
c) Valorizar o desenho e a pintura como importante canal de comunicação e expressão. 
 
PARTICIPAÇÃO:  

Alunos do Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública Estadual  
 
TEMA PARA 2018:  
“Brasil-Israel: Música e Dança” 
Presentes desde que o mundo é mundo, a Música e a Dança fazem parte da história de 
diferentes povos. Cada um a seu modo, da Antiguidade aos dias de hoje, Os sons e os passos 
podem variar, seja nos cantos profanos ou litúrgicos, nas criações clássicas ou populares, 
presentes na tradição que passa de geração em geração, traduzidos como “marca” de cada 
cultura. 
E é esta riqueza, diferente no Brasil e em Israel, que os jovens artistas terão pela frente ao 
colocar seu conhecimento e sua criatividade nos trabalhos a serem enviados para o Concurso 
de Pintura e Desenho 2018 da WIZO. 
 
APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS:  

a) Produção individual de pintura ou desenho em cartolina, papel ou tela sem moldura, 
sem dobras ou rasuras, medindo no máximo 50 cm x 70 cm. Com exceção de colagens, 
poderão ser utilizadas diversas técnicas como óleo, acrílico, guache, aquarela, 
nanquim, lápis, lápis de cera, mosaico, etc.  

b) A Equipe Docente/Coordenação Pedagógica da escola, selecionará até no  máximo 10 
(dez) dos melhores trabalhos de sua unidade e os remeterá à sede da Organização 
Feminina WIZO, em São Paulo.  

 

IDENTIFICAÇÃO:  

No verso de cada trabalho, na parte superior direita, deverá ser colada uma etiqueta com as 

seguintes informações (modelo na página seguinte): 

 Dados da Escola: nome completo, endereço, CEP, número de telefone com o código 

de área e indicação da respectiva Diretoria de Ensino 

 Dados do Professor: nome completo e matéria que leciona 

 Dados do aluno: nome completo, idade, série em curso, endereço, CEP e telefone com 

código de área  

 Os alunos menores de18 anos deverão enviar autorização de um dos pais (modelo na 
página seguinte) 

 

Atenção:  

A falta de uma das informações acima levará à não aceitação do trabalho enviado.  
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DATA E LOCAL DE ENTREGA DOS TRABALHOS:  

Os trabalhos deverão ser entregues até o dia 15 de outubro de 2018 na Organização 

Feminina WIZO de São Paulo à R. Minas Gerais, 36. CEP 01244. 010  São Paulo – SP, por 

correio ou pessoalmente. Não será considerada válida a data de despacho no correio no 

próprio dia 15.  

Informações pelo telefone (11) 3257.0100 ou por email wizosp@terra.com.br  
 
 
CLASSIFICAÇÃO DOS TRABALHOS:  

a) O Júri Oficial, composto por um representante da Secretaria de Estado da Educação, 

artistas plásticos, membros e dirigentes da WIZO, selecionará e classificará os 3 (três) 

trabalhos vencedores, assim denominados 1º, 2º e 3º colocados. Poderão ainda ser 

selecionados trabalhos para recebimento de Menção Honrosa.  

b) O Júri Aberto, composto por integrantes da WIZO e convidados de outras organizações, 

selecionará 1 (um) trabalho que receberá o Prêmio Júri Aberto. 

c) A partir de 2014 foi instituído o Prêmio EJA, uma classificação especial para alunos 

adultos, inscritos nesse programa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.  
 
SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO:  

A Cerimônia de Premiação será realizada no mês de Novembro, em data e local a serem 

comunicados através de convite postal enviado a todas as escolas participantes do Concurso 

WIZO e anunciada no site da instituição www.wizosp.org.br   

 

PRÊMIOS 

1º Prêmio: o aluno vencedor, escolhido pelo Júri Oficial, e o professor que orientou o trabalho 

receberão passagens áreas de ida e volta a Brasília – DF, com hospedagem e visita por 3 

(três) dias. O aluno receberá também 1 (um) aparelho eletrônico e 1 (um) kit de pintura.  

2º e 3º lugares, Júri Aberto e Menção Honrosa: os alunos receberão 1 (um) aparelho 

eletrônico e 1 (um)  kit de pintura. 

Todos os alunos premiados receberão uma medalha.  

Os professores também serão agraciados com prêmios.  

Haverá ainda distribuição de brindes e sorteio de uma bicicleta entre os alunos participantes da 

Solenidade de Premiação.  
Todas as escolas inscritas receberão Certificados de Participação. 
 
OBSERVAÇÕES:  

Os casos omissos neste comunicado serão resolvidos pela Comissão Organizadora do 

Concurso.  

Os trabalhos recebidos não serão devolvidos e passarão a compor o acervo da Organização 

Feminina WIZO de São Paulo com direitos de reprodução, exposição e/ ou utilização conforme 

critérios por ela considerados oportunos.  
 


