Concurso de desenho – CNEC 75 anos
Regulamento
1. Da Realização:
O Concurso de Desenho – Acredite, eles podem voar é uma ação comemorativa dos
75 anos da CNEC.

2. Dos Participantes:
2.1 O Concurso de Desenho – Acredite, eles podem voar é direcionado a todos os
alunos do 1º período da Educação Infantil à 3ª série do Ensino Médio, devidamente
matriculados nas Instituições de Educação Básica da CNEC e demais instituições
conveniadas ao Sistema de Ensino CNEC no ano de 2018.
2.2 Os alunos participantes do Concurso de Desenho – Acredite, eles podem voar
serão organizados em categorias e níveis, de acordo com o seu grau de escolaridade:
Categoria Infantil

Categoria Teen

Nível 1 – alunos do 1º e 2º períodos da Educação Infantil.
Nível 2 – alunos do 1º ao 3º anos do Ensino Fundamental.
Nível 3 – alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental.
Nível 4 – alunos do 6º e 7º anos do Ensino Fundamental.
Nível 5 – alunos do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental.
Nível 6 – alunos da 1ª a 3ª séries do Ensino Médio.

3. Dos Objetivos:
3.1 Desenvolver a criatividade, a originalidade e a expressão artística dos alunos.
3.2 Estimular o sentimento de pertença à CNEC e sua missão de formação integral,
com compromisso social.
3.3 Produzir e selecionar os desenhos que vão fazer parte das ilustrações das agendas
escolares Infantil e Teen produzidas pelo Sistema de Ensino para 2019.
3.4 Divulgar os 75 anos da CNEC como instituição que apoia atividades pedagógicas e
culturais, contribuindo para o aprimoramento da educação no Brasil.

4. Do Tema
4.1 Ao comemorar seus 75 anos de atuação na Educação, a CNEC reafirma o seu
compromisso com o ser humano e sua formação integral, com o tema:
CNEC: 75 anos acreditando no ser

5. Das etapas e do julgamento
5.1 - Primeira etapa:
5.1.1 A primeira etapa será realizada nas Instituições de Educação Básica da
CNEC;
5.1.2 Cada professor de Língua Portuguesa e/ou Arte deverá promover o
Concurso de Desenho – Acredite, eles podem voar junto a seus alunos, conforme o
tema proposto;
5.1.3 Os desenhos deverão ser produzidos em papel sulfite no formato A4, com
folha na orientação do tipo paisagem, ou seja, tendo a sua maior dimensão na base do
desenho (conforme modelo enviado por email e disponível na CNEC INTRANET);
5.1.4 Os originais dos desenhos selecionados deverão ser enviados, pelos
Correios, para a sede do Sistema de Ensino CNEC, em Uberaba-MG;
5.1.5 Os desenhos deverão chegar em Uberaba no dia 13 de julho.
5.1.6 O(s) professor(es) responsável(is) fará(ão) a análise dos desenhos,
conforme os critérios definidos no Art. 7, e a seleção de apenas 3 (três) desenhos por
nível (conforme tabela Art. 2º);
5.1.6 Cada desenho deve conter, em seu verso, o nome completo do aluno, sua
série/ano e o nome da unidade da CNEC na qual está matriculado.

5.2- Segunda etapa:
5.2.1 Os desenhos recebidos dentro do prazo estipulado serão avaliados pela
equipe de professores da área de Linguagens do Sistema de Ensino CNEC;
5.2.2 Serão selecionados os 365 melhores desenhos de cada categoria, Infantil
e Teen, conforme os critérios de adequação ao tema, criatividade e variabilidade.

6. Da Premiação
6.1 Todos os alunos participantes da segunda etapa receberão certificado de
participação no Concurso de Desenho.
6.2 Os desenhos classificados na segunda etapa serão publicados na edição 2019 das
agendas Infantil e Teen do Sistema de Ensino CNEC e na Fan Page oficial da CNEC no
Facebook e Instagram.
6.3 Todos os desenhos classificados na segunda etapa farão parte de uma publicação
digital que estará disponível na plataforma CNEC Digital

7. Da Comissão Organizadora
7.1 A comissão organizadora desta Olimpíada é composta pelos professores-autores
da área de Linguagens do Sistema de Ensino CNEC.

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora
deste Concurso.

