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Assunto: CONCURSO “CARTOGRAFIA PARA CRIANÇAS” – PRÊMIO LÍVIA DE 

OLIVEIRA 2021 

 

 

Senhores Diretores;  

 

 

Informo que as inscrições para o Concurso “Cartografia para crianças” – Prêmio 

Lívia de Oliveira 2021 estão abertas até o dia 30 de setembro de 2021. 

O concurso organizado pela Sociedade Brasileira de Cartografia Geodésia, 

Fotogrametria e Sensoriamento Remoto (SBC), por meio da Comissão de Cartografia 

para Crianças e Escolares, tem como principal objetivo possibilitar a ampliação das 

fronteiras da Cartografia, embasado na premissa básica de estimular os(as) 

estudantes a atuarem como protagonistas e contribuir com a formação cartográfica, 

desde o Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Anos Finais) até o Ensino Médio.  

Este ano, o concurso “Cartografia para crianças” - Prêmio Profª Livia de Oliveira 

(pioneira nas pesquisas de Cartografia Escolar no país), traz a temática “Mapeando o 

Futuro”, em consonância com o tema do prêmio Barbara Petchenik para o período de 

2021 a 2023: “A map of my future world”. 

Para conhecer mais informações sobre o concurso, recomendamos que consulte o 

edital disponível no endereço: 

Edital 2021! | Mapas de Crianças (mapasdecriancas.com). 

Aproveitamos para informar que no dia 03 de maio de 2021 a comissão organizadora 

do concurso realizou a live Lançamento do Livro Mapa de Crianças e do edital do 

Prêmio Lívia de Oliveira – 2021 e apresentou outras informações sobre a iniciativa.  

 

https://www.mapasdecriancas.com/sobre
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Para assistir à gravação, acesse o link (29) Lançamento do Livro Mapa de Crianças e 

do edital do Prêmio Lívia de Oliveira - 2021 - YouTube.  

 

Sugerimos ainda aos professores que queiram saber mais a respeito do assunto, que 

consultem os seguintes endereços: 

 

www.icaci.org   

http://children.library.carleton.ca/   

ou www.cartografiaescolar.blogspot.com  

 

Em caso de dúvidas, entre em contato com o PCNP Cassio Felix pelo e-mail: 

cassiooliveira@prof.educacao.sp.gov.br  

 

 

 

 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 
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