
 
 

I Concurso de Desenho da Biblioteca 
 

             
          O Campus Tijuca II do Colégio Pedro II, por meio da Equipe da Biblioteca, torna 
público a abertura das inscrições para o I Concurso de Desenho da Biblioteca em 
comemoração ao dia 13 de novembro (Dia Mundial da Gentileza) 

● As inscrições serão gratuitas do dia 19 de setembro até 30 de setembro de 2022; 
● Serão premiados o primeiro, segundo e terceiro lugar de cada segmento; 
● Todos os premiados receberão certificados de participação; 
● Os trabalhos inscritos deverão estar relacionados com o tema central da 

campanha: “Gentileza gera gentileza: por uma escuta sensível” e com os 
seguintes subtemas: xenofobia, bullying ou cyberbullying, racismo, diversidade, 
inclusão e conservação do patrimônio público na escola; 

● Os desenhos poderão ser livres ou na forma de Histórias em quadrinhos (HQ); 
● Os desenhos deverão ser entregues presencialmente na Biblioteca do Campus 

até o dia 14 de outubro de 2022; 
● Orienta-se a leitura do regulamento do concurso para conhecimento e 

adequação às regras de participação. Em caso de dúvida, deverá procurar a 
Biblioteca do campus Tijuca II. 

 
Regulamento do I Concurso de Desenho da Biblioteca 

 
            O Campus Tijuca II do Colégio Pedro II, por meio da Equipe da Biblioteca, torna 
público a abertura das inscrições para o I Concurso de Desenho da Biblioteca em 
comemoração ao dia 13 de novembro (Dia Mundial da Gentileza). 
            Poderão se inscrever todos os alunos regularmente matriculados no Colégio. Os 
alunos que realizarem as suas inscrições deverão cumprir rigorosamente as condições 
estabelecidas neste regulamento. 
 
Objetivo 
O Concurso de Desenho da Biblioteca é um evento que pretende expor e divulgar os 
novos talentos da comunidade escolar criando estímulos para expressão cultural e 
artística. Tem como objetivo mostrar a importância dos valores culturais, morais e éticos 
dentro da escola.   
 
Público-alvo 
Alunos do ensino fundamental, ensino médio (regular e integrado) e PROEJA.  
Serão premiados o primeiro, segundo e terceiro lugar de cada segmento a seguir:  
EF, EM (médio regular e integrado) e PROEJA. 
 
Requisitos 



 
 

Para atender o presente regulamento, as propostas deverão enquadrar-se nos seguintes 
requisitos: 

Desenho: 
● Tema: Os trabalhos inscritos deverão estar relacionados com o tema central da 

campanha: “Gentileza gera gentileza: por uma escuta sensível” e com os 
seguintes subtemas: xenofobia, bullying ou cyberbullying, racismo, diversidade, 
inclusão e conservação do patrimônio público na escola; 

● O desenho pode ser livre ou em forma de Histórias em Quadrinhos (HQ); 
● Deverá ser apresentado em uma só face do papel, em folha A4, em única via; 
● Serão aceitos desenhos produzidos com diversos tipos de materiais tais como: 

lápis, caneta, giz de cera, canetinha (hidrocor), tinta guache entre outros; 
● Na frente da folha do desenho não deverá constar qualquer identificação, rasura 

ou assinatura; 
● O desenho deverá ser inédito e autoral. 

 
Inscrição 

As inscrições serão gratuitas e estarão abertas de 19 de setembro até 30 de 
setembro de 2022. 
O formulário de inscrição poderá ser retirado na Biblioteca do Campus. 

    Os desenhos deverão ser entregues presencialmente na Biblioteca do Campus até 
14 de outubro de 2022. 

 
Avaliação 

A avaliação dos trabalhos inscritos será feita pela equipe multiprofissional do 
Campus Tijuca II. 
Os critérios que serão utilizados para a avaliação serão: não fugir do tema e a 
criatividade. 
 

  Premiação 
Serão premiados o 1º, 2º e 3º lugar de cada segmento (EF, EM, PROEJA). 
A solenidade de premiação ocorrerá no dia 11 de novembro de 2022. 

 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. O ato da inscrição acarreta o cumprimento e a aceitação integral de todos os termos do 
presente regulamento do qual o participante não poderá alegar desconhecimento; 

2. A Comissão avaliadora reserva-se o direito de, a qualquer tempo, desclassificar o inscrito 
que não cumprir qualquer das disposições do presente regulamento, em todas as suas 
etapas; 

3. Todas as obras submetidas deverão estar de acordo com este regulamento e 
respeitando os direitos humanos, sob pena de serem desclassificadas; 



 
 

4. Os casos omissos no presente regulamento serão solucionados pela Comissão 
avaliadora do Campus Tijuca II, não cabendo qualquer tipo de recurso contra suas 
decisões. 

5. Dúvidas deverão ser encaminhadas presencialmente à Biblioteca do Campus Tijuca II ou 
através dos endereços eletrônicos abaixo:  

bibliotecatijuca2@gmail.com  

bibliotecact2@cp2.g12.br 

 

 

CRONOGRAMA 

 ETAPA PERÍODO 

01 Divulgação do edital 12/09/2022 até 16/09/2022 

02 Período de inscrições 19/09/2022 até 30/09/2022 

03 Entrega dos desenhos na Biblioteca do Campus 19/09/2022 até 14/10/2022 

04 Período de avaliação dos desenhos 17/10/2022 até 31/10/2022 

05 Solenidade da premiação 11/11/2022 
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