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Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 471/2020 

Data: 27/10/2020 

Assunto: CONCURSO DE DESENHO – Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) 
 

 Prezada equipe gestora, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são uma agenda mundial 

adotada durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em setembro de 2015 

composta por 17 objetivos: 

 Erradicação da pobreza; Fome zero e agricultura sustentável; Saúde e bem-estar; Educação de qualidade; 

Igualdade de gênero; Água limpa e saneamento; Energia limpa e acessível; Trabalho decente e crescimento 

econômico; Inovação e infraestrutura; Redução das desigualdades; Cidades e comunidades sustentáveis; 

Consumo e produção responsáveis; Ação contra a mudança global do clima; Vida na água; Vida terrestre; 

Paz, justiça e instituições; e Parcerias e meios de implementação. Cada objetivo tem suas metas a serem 

atingidas até 2030. No total, são 169 metas. 

Agenda 2030: Estão previstas ações mundiais com a proposta de concretizar as intenções dos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentáveis e suas metas. Segundo a ONU, os termos da Agenda 2030 são integrados 

e indivisíveis e equilibram as três dimensões do desenvolvimento sustentável: econômica, social e 

ambiental. 

A identificação de ações concretas leva em consideração os 5 P’s da Sustentabilidade: Pessoa, Planeta, 

Prosperidade, paz e Parcerias. 
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O concurso irá compor uma exposição virtual organizada pelo Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do 
Governo.  
Para aprofundar o conhecimento sobre o tema existe os seguintes sites:  Casa 
Civil (http://www.casacivil.sp.gov.br/concurso-de-desenho-para-estudantes-da-rede-aborda-a-agenda-

2030-os-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-ods-e-os-5ps/);  
site  da Secretaria da Educação (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/) e site da 
EFAPE  (http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=3008&EntryId=4809).  
 
Estão convidados a participar desse concurso alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais e Ano Finais 
e do Ensino Médio, regular ou integral, e suas respectivas modalidades (EJA, classes prisionais, 
comunidades quilombola, indígena). 
 
O regulamento, os anexos em Word, os critérios de participação, orientações contendo informações sobre 
o CONCURSO DE DESENHO, encontram-se disponível nesse link:  
http://bit.ly/ODSConcurso3ov7sU9 
 
FASE ESCOLA - 26/10/2020 a 16/11/2020: 
A divulgação do concurso, as orientações e processo seletivo deverão ser realizados no formato à distância. 
O(A) diretor(a) da Escola formará uma comissão multidisciplinar, sendo pelo menos um dos integrantes 
professor(a) de Arte, para realizar a seleção de 10 (dez) desenhos - sendo: 5 (cinco) para o Ensino 
Fundamental Anos Finais e 5 (cinco) para o Ensino Médio, de modo que contemple cada um dos 5 P’s em 
cada faixa de ensino que a representará nas fases seguintes do concurso. 
A Escola será responsável pelo encaminhamento dos desenhos selecionados, no formato digital (escaneado 
ou fotografado) para e-mail do Núcleo Pedagógico de sua Diretoria de Ensino - A/C do PCNP de Educação 
Ambiental) carlosgreguer@gmail.com até o dia 16/11/2020, acompanhados dos seguintes anexos: 

● ANEXO I - Fichas de Inscrição e Autorização de participação para menores de 18 (dezoito) anos, 
devidamente preenchida com os dados responsável legal e assinada; 
● ANEXO II - Declaração de liberação de direitos de imagem e autorais dos Desenhos;  
● ANEXO III - Conceito do desenho.  
 
FASE DIRETORIA DE ENSINO – 17/11/2020 a 24/11/20 
FASE SEDUC – Período de 25/11 a 01/12/2020 
FASE SEDUC – Período de 25/11 a 01/12/2020 
FASE PALÁCIO DOS BANDEIRANTES (COMISSÃO SEDUC / SERI / SEGOV / CASA CIVIL) – Período de 
03/12 a 10/12/2020 
 
DIVULGAÇÃO DOS FINALISTAS E VENCEDORES A PARTIR DE 19/12/2020 XI - PREMIAÇÃO Serão 
contemplados 20 (vinte) desenhos, 10 (dez) desenhos do Ensino Fundamental Anos Finais e 10 (dez) 

desenhos do Ensino Médio:  

VENCEDORES: Estudantes do Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio: 

 • Certificado de participação como vencedor no Concurso de Desenho - emitido pelo Palácio do Governo;  

• Exposição do Trabalho em Ambiente Virtual (SEDUC+ACERVO); Professor(a) Orientador(a) do Estudante 

vencedor(a)  

• Certificado de participação - emitido pelo Palácio do Governo Escola do Estudante vencedor(a)  

• Certificado de participação - emitido pelo Palácio do Governo FINALISTAS: Estudantes, Professor(a) 

Orientador(a) e Escola  

http://www.casacivil.sp.gov.br/concurso-de-desenho-para-estudantes-da-rede-aborda-a-agenda-2030-os-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-ods-e-os-5ps/);no
http://www.casacivil.sp.gov.br/concurso-de-desenho-para-estudantes-da-rede-aborda-a-agenda-2030-os-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-ods-e-os-5ps/);no
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/
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/
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/
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=3008&EntryId=4809
http://bit.ly/ODSConcurso3ov7sU9
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• Certificado de participação como finalista no Concurso de Desenho - emitido pelo Palácio do Governo. 

 

Em caso de dúvidas entrar em com contato com o PCNP de Geografia Carlos Roberto Greguer pelo e-mail: 

carlosgreguer@gmail.com 

 

 

 

 

Responsável: 

Carlos Roberto Greguer  

PCNP de Geografia 

 
De acordo: 

Selma Alconche de Oliveira 

PCNP responsável pelo NPE 

 

 

 

 


