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REGULAMENTO 

 

A Secretaria Municipal de Educação de Manaus-SEMED torna público o I 
CONCURSO DE DESENHO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO 
ESTUDANTE - 1ª Edição, por meio das normas contidas no presente 

Regulamento. 
 
1 Do Objetivo 
 
1.1 Promover a mobilização da ADE por meio de um concurso de desenho, 

que prime pela criatividade e genialidade de estudantes para compor a 
capa dos cadernos de provas da referida avaliação. 

 
2 Do Concurso 

2.1 O I CONCURSO DE DESENHO E FRASE da ADE se destina aos 

estudantes matriculados nos 2os, 3os, 5os, 7os, 9os anos do Ensino Fundamental 

regular, Projeto Itinerante (7º e 9º anos) e EJA (3ª e 4ª fases).  

2.2 A participação dos estudantes se dará por adesão e o Concurso será 
realizado anualmente a partir da primeira edição e abrangerá todas as escolas 
que participarão da ADE nos referidos anos.  
  
3 Das Categorias 

Os trabalhos serão divididos nas seguintes categorias. 
 
DDZ I - Categoria Ensino Fundamental/Regular Tipo de trabalho 

I 2º ano  
 
 

DESENHO 

II 3º ano 

III 5º ano 

IV 7º ano 

VI 9º ano 

 
DDZ II – Educação de Jovens e Adultos Tipo de trabalho 

V EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESENHO 

 

DDZ III – Educação de Jovens e Adultos Tipo de trabalho 

VII PROJETO ITINERANTE DESENHO 

 
 
3.1 O estudante autor do melhor trabalho em cada ano/categoria terá seu 
desenho publicado na capa do caderno de provas da ADE corresponde ao ano 
que concorreu. 
 
3.2 Os estudantes matriculados regularmente na Rede Pública Municipal de 
Ensino de Manaus poderão concorrer nas categorias supracitadas, conforme 
este regulamento. 



 
4 Dos pré-requisitos 

4.1 Para concorrer, cada candidato deverá obedecer aos pré-requisitos listados 
a seguir: 
 
a) Ter realizado o desenho em formulário padrão; 
b) Constar todos os dados cadastrais e informações solicitadas sem rasuras;  
c) Ter abordado o título proposto neste concurso; 
d) Ser inédito, original e legível. 
 
 
5 Do desenho 
 
5.1 O título ‘Um por todos e todos pela ADE’ deverá ser trabalhado 
previamente pelos professores por meio de atividades que envolvam a reflexão 
sobre a importância da ADE para os estudantes.   
 
5.2 O estudante poderá utilizar os seguintes materiais: lápis, lápis de cor, lápis 
de cera, caneta tinteira e/ou tinta;  
 
5.3 O desenho 
 
a) deverá ser pertinente ao título, feito em formulário próprio e personalizado, 
sem rasuras, de próprio punho; 
 
b) não poderá ter qualquer tipo de identificação. 
 
c) deverá ser feito com técnicas livres de criação de arte, exceto digital, cópia, 
recorte e colagem. 
 
d) deverá ser individual sem vínculo com outras instituições ou marcas, entre 
outros.  
 
5.4 Os trabalhos que não obedecerem aos pré-requisitos acima especificados 
serão desclassificados. 
 
 
6 Do julgamento dos desenhos 
 

6.1 As fases I e II obedecerão as mesmas orientações a seguir: 
 
6.2 A Comissão Julgadora será composta por, no mínimo três (3) e máximo 
cinco (5) membros a critério das escolas e DDZs.  
 
6.3 A Comissão Julgadora elegerá soberanamente, um desenho finalista, 
conforme estabelecido neste regulamento. 
 

 



7 Dos critérios para pontuação do desenho 

CRITÉRIOS: coerência com o tema ESCALA 
CLASSIFICATÓRIA 

PONTUAÇÃO 

Vivacidade/Traçado/Colorido 0-30 pontos  

Originalidade/Criatividade 0-30 pontos  

Impacto Visual 0-30 pontos  

Apresentação: Título do desenho, 
organização, aparência (higiene) 

0-10 pontos  

 
 
8 Do Cronograma 
 

8.1 O prazo para elaboração e entrega dos desenhos se dará de acordo com o 
quadro abaixo. 
 
 

ETAPAS AÇÃO/ATIVIDADE PERÍODO 

 
FASE I 

ESCOLA 

Mobilização nas escolas  
06 a 16/02 Seleção de um desenho pela comissão 

julgadora da escola 

Encaminhamento do Formulário de Desenho à 
DDZ, por meio de memorando 

17/02 

 
FASE II 

DDZ 

Seleção de um desenho pela comissão 
julgadora da DDZ 

17 a 23/02 

Encaminhamento do desenho selecionado à 
DAM, por meio de memorando 

24/02 

 
FASE III 

DAM 

Divulgação dos resultados 12/04 

Homenagem aos estudantes finalistas A ser 
definida 

 
 
8.2 As escolas receberão comunicado oficial da SEMED, por meio da Divisão 
de Avaliação e Monitoramento – DAM, com informações detalhadas sobre o 
resultado do concurso. 
 
 
9 Das disposições finais 
 
9.1 – Os pareceres, decisões e devolutivas da Comissão Julgadora são 
soberanas, deles não cabendo recurso em quaisquer instâncias.  
 
9.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Geral Organizadora. 


