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Rede nº 680/21 

Data: 24/09/2021 

 

Assunto:  CONCURSO DE DESENHO 2021 – EDUCAÇÃO ESPECIAL O ESPECIAL 

- TEMA: “TUDO BEM SE MEU AMIGO É DIFERENTE, A ESCOLA É NOSSA” 

 

Senhores Diretores,  

A Secretaria da Educação, em vias de reestruturação da Política da Educação 

Especial do Estado de São Paulo, considera a necessidade da construção de 

Políticas Públicas, de forma participativa, para a divulgação da legislação acerca 

da Educação Especial.  

Dessa forma, busca garantir o direito de todos(as) à Educação, com qualidade e 

equidade, com ações voltadas à promoção da inclusão de todos(as) os(as) estudantes, 

com foco no processo pedagógico do ensino e aprendizagem, e em parceria com a 

Coordenadoria Pedagógica(COPED), o Departamento de Modalidades Educacionais e 

Atendimento Especializado (DEMOD) e o Centro de Apoio Pedagógico (CAPE), por 

meio da Escola de Formação dos Profissionais da Educação “Paulo Renato Costa 

Souza” e do Centro de Referência em Educação Mario Covas (CREMC), promovem o 

Concurso de Desenho 2021 – Educação Especial, que ilustrará o documento da Política 

de Educação Especial do Estado de São Paulo. 

Publico alvo: Estudantes das Unidades Escolares do Estado de São Paulo 

matriculados(as) e frequentes no Ensino Fundamental dos Anos Iniciais; do Ensino 

Fundamental dos Anos Finais, do Ensino Médio Regular e Integral e suas seguintes 

modalidades: Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Centros Estaduais de Jovens e  
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Adultos (CEEJA), Classes Prisionais, Comunidades Quilombola e Indígena e Fundação 

Casa. 

A Escola formará uma comissão multidisciplinar para avaliar e selecionar até dois 

desenhos de cada categoria de ensino existente, abaixo relacionadas, a saber:  

● CATEGORIA I – Ensino Fundamental dos Anos Iniciais;  

● CATEGORIA II – Ensino Fundamental dos Anos Finais;  

● CATEGORIA III – Ensino Médio;  

● CATEGORIA IV – da Educação de Jovens e Adultos (EJA).  

Após a seleção, a Escola deverá encaminhar os documentos, abaixo relacionados de 

cada estudante selecionado(a), para o Núcleo Pedagógico de sua Diretoria de Ensino 

até o dia 29/10/2021:  

● Desenho (original): com a identificação no verso da obra;  

● Anexo I: Ficha de inscrição e autorização do representante legal para menores de 

dezoito anos devidamente preenchida e assinada por este(a);  

● Anexo II: Declaração de liberação de direitos autorais e de imagem devidamente 

preenchida e assinada pelo(a) representante legal do(a) aluno(a);  

● Anexo III: Conceito do Desenho devidamente digitado. 

A Diretoria de Ensino formará uma comissão multidisciplinar para avaliar e 

selecionar um desenho de cada categoria de ensino, abaixo relacionadas, que a 

representará na FASE SEDUC deste concurso, a saber:  

● CATEGORIA I – Ensino Fundamental anos iniciais;  

● CATEGORIA II – Ensino Fundamental anos finais;  

● CATEGORIA III – Ensino Médio;  
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● CATEGORIA IV – Educação de Jovens e Adultos (EJA).  

Após a seleção, a Diretoria de Ensino encaminhará os documentos para a EFAPE/. 

Cronograma: 

 

O(a) Estudante vencedor(a) e seu respectivo Professor(a) Orientador(a) de cada 

Categoria receberão Certificado de Participação Digital emitido pela SEDUC; 

 ●Os desenhos vencedores irão ilustrar o conjunto de Documentos da Política de 

Educação Especial do Estado de São Paulo;  

●Dentre as quatro categorias, será selecionado um desenho para ilustrar a capa do 

Documento da Política da Educação Especial. Os demais selecionados poderão ilustrar 

outros documentos que compõem o conjunto de documentos da Educação Especial;  

●Haverá uma exposição virtual com a apresentação dos desenhos Finalistas e 

vencedores 
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O Regulamento, com os critérios de participação, orientações técnicas e links, contendo 

informações sobre o tema, encontra-se disponível em 

www.escoladeformacao.sp.gov.br/cre , o edital pode ser acessado em 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=9350 . 

 

As dúvidas poderão ser esclarecidas pela PCNP Marcia Herrera no ramal 2209-9850 

ou  e-mail: marciaherrera@prof.educacao.sp.gov.br. 

 

 

 

Atenciosamente; 

 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 
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