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8.ª Edição do Concurso 

sobre a Lei Maria da 

Penha da Câmara dos 

Deputados. 

Interessados: Professores e Estudantes entre 14 e 18 anos 
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8.ª Edição do Concurso sobre a Lei Maria da Penha da 

Câmara dos Deputados. 

 

Olá, Prezados(as) colegas.  

 

 A 8.ª Edição do Concurso sobre a Lei Maria da Penha da Câmara dos 

Deputados está com as inscrições abertas.  

“A Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, por meio da 

Procuradoria da Mulher, em parceria com o Banco Mundial e o Facebook, lançou 

a 8ª edição do Concurso sobre a Lei Maria da Penha, com inscrições abertas até 

18/02/2022, que tem por objetivo estimular o debate entre estudantes sobre a 

importância da prevenção à violência doméstica e familiar.  

A edição do concurso tem como foco a produção de vídeos curtos, a serem 

produzidos por estudantes do Ensino Médio, com idade entre 14 e 18 anos, 

estimulando assim, atividades pedagógicas e audiovisuais de cunho educativo em 

escolas públicas e particulares.  

As obras devem ter duração mínima de 15 segundos e máxima de um 

minuto, incluindo créditos finais, que deverão conter, obrigatoriamente, título da 

obra, nome do/a autor/a do vídeo, nome do/a professor/a orientador/a, nome da 

escola, cidade e UF.” 

Neste ano, o tema do concurso é ‘15 anos da Lei Maria da Penha: 

como a Educação pode ajudar a prevenir violências contra as mulheres’.  

O edital com informações sobre os procedimentos de participação e a 

premiação pode ser acessado no link:<bit.ly/8ConcursoLeiMariadaPenha>. 

Profissionais da educação e estudantes podem acompanhar as redes sociais 

do concurso nos seguintes endereços:  

 

https://www.instagram.com/concursoleimariadapenha/ 

https://www.facebook.com/secretariadamulherdacamaradosdeputados 

https://www.youtube.com/channel/UCOljDhw2bRyBhhTTC-IMifQ  

 

 

 

https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/secretarias/secretaria-da-mulher/eventos/concurso-de-videos-lei-maria-da-penha-1/concurso-de-videos-lei-maria-da-penha
https://www.instagram.com/concursoleimariadapenha/
https://www.facebook.com/secretariadamulherdacamaradosdeputados
https://www.youtube.com/channel/UCOljDhw2bRyBhhTTC-IMifQ
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Atenciosamente: 

 

Adriana Bastos Kronemberger  

PCNP de História 

  

Gislaine Lagareiro    

Diretora Núcleo Pedagógico    

degnonpe@educacao.sp.gov.br 
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