
 

DESAFIO CULTURAL – DESENHANDO A HISTÓRIA QUE LI 

Promoção: Secretaria Mun. Turismo, Cultura, Esporte e Lazer  

Realização: Biblioteca Pública Mun. Prof. Adelina Cherubini Tomedi 

 
1. OBJETIVO GERAL  

Oferecer às crianças uma atividade lúdica, para estimular a criatividade e o 

desenvolvimento infantil, cuja temática envolva a inspiração em algum livro lido e seja 

representado através de um desenho. O desenho deve ser relacionado a qualquer 

elemento da obra, uma cena, um episódio, um personagem, etc. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 Destinado a crianças e pré-adolescentes residentes em Nova Prata e com idade entre 

0 e 12 anos completos ou a completar no ano de 2021  

2.2 O Desafio é dividido em 5 categorias: 

Categoria A – de 4 e 5 anos completos ou a completar em 2021; 

Categoria B – de 5 e 6 anos completos ou a completar em 2021; 

Categoria C – de 7 e 8 anos completos ou a completar em 2021; 

Categoria D – de 10 a 12 anos completos ou a completar em 2021. 

Categoria Especial – de 0 a 3 anos completos ou a completar em 2021. 

2.3 As inscrições deverão ser realizadas no período de 09 de agosto a 03 de 

novembro de 2021.  

2.4 As inscrições deverão ser efetuadas através do preenchimento de formulário de 

inscrição (anexo I), disponível também no site da Prefeitura Municipal de Nova Prata 

https://www.novaprata.rs.gov.br/ na aba PREFEITURA – TURISMO E CULTURA – 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 

2.5 Forma de entrega da inscrição: 

A inscrição será concluída somente após a entrega da documentação abaixo 

relacionada, que deve ser entregue dentro de envelope: 

a) Formulário preenchido (item 2.4, anexo I). 

b) O desenho da criança (não pode ser dobrado). 

c) Autorização assinada pelos pais ou responsáveis legais da criança e cessão de direitos 

autorais sobre a obra (anexo II). 

https://www.novaprata.rs.gov.br/


 

 

2.6 O local para entrega da documentação de inscrição, descrita acima, é a Biblioteca 

Pública de Nova Prata, localizada no andar térreo da Casa da Cultura Pe. Adolfo Luiz 

Fedrizzi, situada na Av. Fernando Luzzatto, nº06, centro de Nova Prata. Com 

funcionamento de segunda a sexta-feira das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00 

2.7 Apenas os pais ou responsáveis legais das crianças poderão realizar a inscrição. 

2.8 Cada participante poderá inscrever apenas 1 (um) desenho. 

2.9 Não serão aceitos desenhos que sejam considerados plágio de outros autores ou que 

já tenham sido publicadas em outras mídias, como livros, sites, etc.  

2.10 A produção é individual. 

2.11 Não haverá devolução dos desenhos submetidos para esse Desafio.  

 

3. PRODUÇÃO E PRESCRIÇÕES TÉCNICAS 

3.1 O desenho deve ser feito em folha de papel A4, com qualquer gramatura e qualquer 

posição (vertical ou horizontal). 

3.2 Serão considerados a qualidade artística e a fidelidade do desenho ao livro 

escolhido. 

3.3 A modalidade é de desenho livre, devendo ser inédito. 

3.4 É permitido utilizar qualquer técnica manual que não envolva recursos eletrônicos 

digitais, podendo conter lápis de cor, giz de cera, canetas coloridas, pincel, tinta, 

colagem, técnica mista e outros. 

 

4. DIVULGAÇÃO  

4.1 A divulgação dos desenhos inscritos acontecerá em dezembro de 2021, na 

programação de Natal da cidade. 

4.2 Os desenhos também serão divulgados nas páginas oficiais e redes sociais do 

Município de Nova Prata. 

4.3 Em período e local a ser definido será realizada exposição com os desenhos inscrito. 

 

 

 

 



 

 

5.  DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

5.1 Os desenhos serão avaliados por uma Comissão Julgadora, designada pela equipe 

da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, composta por 5 (cinco) membros 

(autoridades e  técnico-administrativos).  

5.2. A Comissão Julgadora avaliará os desenhos conforme os critérios de seleção:  

a) Compreensão do tema;  

b) Fidelidade ao livro escolhido; 

c) Originalidade;  

d) Criatividade;  

e) Estética; 

f) Respeito às instruções de produção (item 3). 

5.3 As produções que não obedecerem à temática proposta por esse concurso serão 

desclassificados pela Comissão Julgadora.  

5.4 A Comissão Organizadora é responsável pela divulgação dos resultados.  

 

6.  DA PREMIAÇÃO 

 6.1 Todos os inscritos receberão um certificado de participação do Desafio Cultural – 

Desenhando a História que li. 

6.2 Os 3 (três) melhores desenhos de cada categoria receberão um prêmio especial, 

relacionado com o tema do desafio. 

 

7.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1 Quaisquer dúvidas acerca do Desafio Cultural poderão ser encaminhadas para o e-

mail cultura@novaprata.rs.gov.br 

6.2 Quaisquer casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

 

 

 

 

mailto:cultura@novaprata.rs.gov.br


 

 

 

7.  CRONOGRAMA 

*Lançamento do Desafio: Durante a Programação da Semana do Município 2021. 

*Período de Inscrição: 09 de agosto a 03 de novembro de 2021.  

*Período de avaliação e seleção pela Comissão Julgadora: 08 a 22 de novembro de 

2021. 

*Divulgação dos desenhos recebidos, entrega dos certificados aos participantes e 

entrega dos prêmios aos melhores desenhos de cada categoria: durante a programação 

de Natal da cidade, em dezembro de 2021. 

*Exposição dos desenhos participantes: data e local a definir.  

 

        

 

Nova Prata, 04 de agosto de 2021. 

 

 

 

    Felipe de Lima Pavan                                                                        Fabiane Sabbadini 

Secretário de Turismo, Cultura    Bibliotecária da Biblioteca    

Esporte e Lazer         Pública Mun. Prof. Adelina Cherubini Tomedi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo I 

 

Formulário de Inscrição  

DESAFIO CULTURAL – DESENHANDO A HISTÓRIA QUE LI 

 

Nome completo da criança: 

 

Idade: 

 

Data de nascimento: 

 

Filiação: 

 

Endereço: 

 

Telefone: 

 

E-mail para contato (se houver): 

 

Título e autor do livro escolhido como inspiração para o desenho: 

 

 

Breve explicação do desenho (relacionado ao livro escolhido):  

 



 

 

 

Anexo II 

 

Anexo II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CESSÃO DE DIREITOS AUTORIAIS SOBRE A OBRA 

 

O inscrito declara ser autor da obra original e titular dos direitos autorais sobre ela e, por 

seu representante legal, cede e transfere os direitos autorais da obra submetida a este 

Desafio Cultural para a Prefeitura de Nova Prata / Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, 

Esporte e Lazer ou a quem ela ceder, sem qualquer ônus. Esta cessão é feita por tempo 

indeterminado e válida para qualquer país. A Prefeitura Municipal / Biblioteca Pública 

Municipal Professora Adelina Cherubini Tomedi poderão armazenar e utilizar a obra em 

livros, folhetos, jornais, revistas, material publicitário e de divulgação, audiovisual, páginas 

web ou conteúdo de internet, CD-ROM, banco de dados e provedores para transmissão via 

Internet, além de material para aulas à distância, para qualquer veículo de comunicação, 

inclusive televisão, internet. Ao autor da obra, ficará resguardado o direito de apresentá-la 

em exposições ou, ainda, permitir sua divulgação para fins de críticas e debates, sem fins 

comerciais.  

______________________________________________________________________ 

Assinatura do pai, mãe ou responsável 

AUTORIZAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS DA CRIANÇA 

 

Eu, ______________________________________________________________ RG nº 

______________________, na qualidade de pai, mãe ou responsável legal da criança 

_______________________________________ declaro, para os devidos fins, autorizar a 

participação do menor neste Desafio Cultural, bem como conhecer e concordar com os 

termos de seu regulamento. Autorizo também o uso de minha imagem ou a do menor em 

todo e qualquer material entre imagens de vídeo, fotos e documentos, para ser utilizada sem 

finalidade comercial. A presente autorização é concedida a título gratuito. 

                                                                                  Nova Prata, ____ de _____________ de 2021. 

______________________________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal da criança 


