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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO OSASCO 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 

Circular nº 248/2020 - NPE  

Osasco, 29 de outubro de 2020. 

Srs. (as) Gestores (as),  

Srs. (as) Coordenadores (as),  

Srs. (as) Professores (as), 

 

Assunto: Concurso de desenho entre alunos da rede estadual para celebrar os 75 anos da 

ONU. 

 

O Núcleo pedagógico no uso de suas atribuições, divulga a abertura das inscrições 

para o concurso de desenho entre alunos da rede estadual para celebrar os 75 anos da 

ONU, lançado pelo Governo do Estado de São Paulo.   

As Secretarias da Educação, de Relações Internacionais e da Casa Civil e o Acervo 

Artístico-Cultural dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo lançam neste sábado 

(24) o concurso de desenho Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável para celebrar os 75 anos da Organização das Nações Unidas (ONU). 

Podem participar os alunos da rede pública do estado de São Paulo matriculados 

nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio. 

Os desenhos para o concurso devem ser inspirados nos 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) que são guiados pelos seguintes princípios: pessoas 

(erradicar a pobreza e a fome); prosperidade (garantir vidas prósperas em harmonia com 

a natureza); paz (promover sociedades pacíficas); parcerias (implementar a agenda por 

meio de uma parceria global sólida); e planeta (proteger os recursos naturais e o clima do 

nosso planeta para as gerações futuras). O estudante deverá escolher um dos cinco P’s 

para criar o seu desenho. 

Além da imagem, o participante deverá produzir um texto de dez linhas definindo 

o conceito do desenho criado, contando a mensagem que pretende passar, a escolha dos 

elementos que o compõem, bem como a técnica e a utilização harmônica dos elementos 

da linguagem visual apresentada na obra. 

Os alunos terão de desenhar à mão livre e poderão utilizar lápis de cor, caneta 

hidrocor, guache, aquarela, pastel, nanquim ou giz de cera. O desenho deverá ser 

apresentado no formato digital (escaneado ou fotografado) salvo em JPEG. O arquivo 

precisa conter o título da obra e nome do estudante. 

Para maiores informações sobre o concurso e suas fases, acessar o link: 

https://www.educacao.sp.gov.br/noticia/pais-e-alunos/governo-estado-de-sao-paulo-

lanca-concurso-de-desenho-entre-alunos-da-rede-estadual-para-celebrar-os-75-anos-da-

onu/ 

Desde já agradecemos a colaboração de todos e contamos com a ampla divulgação 

nas unidades escolares. 

Atenciosamente, 

Débora Silva Batista Eilliar 

RG 36.644.529-7 

Diretora do Núcleo Pedagógico 

De acordo, 

William Ruotti  

RG 27.266.156-9  

Dirigente Regional de Ensino 
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