
 

 
 

 
Concurso cultural: arte por toda parte (Online) 
 

Será realizado um concurso dividido por faixa etária, onde a criança fará um 
vídeo seguindo as regras a seguir: 

 
0 a 4 anos -  A criança deverá mandar uma foto em família para o WhatsApp do 
departamento cultural, após fotos postadas no facebook Eced João Gomes o 

participante poderá compartilhar pedindo curtidas e no final da data estipulada 
quem tiver mais curtidas será o vencedor dessa categoria.  

 
5 e 6 anos - A criança deverá fazer desenho mostrando um ponto turístico de 
são Luiz do Norte, entregar no departamento cultural na data estipulada. Será 

avaliado criatividade, qualidade, etc. 
 

7 e 8 anos – Será postado no facebook uma foto de uma jarra com feijões e a 
criança terá que gravar um vídeo dando seu palpite de quantos feijões possui 
dentro da jarra. Quem acertar a quantidade ou aproximar do resultado será o 

vencedor dessa categoria. Vídeo de boa qualidade (som e imagem), até 2 
minutos de duração, enviar para o departamento cultural por meio de Whatzapp. 

 
9 a 12 anos – A criança deverá fazer um vídeo mostrando 3 lugares turístico de 
nossa amada cidade São Luiz do Norte, detalhando as atividades que são 

realizadas na mesma. Vídeo de boa qualidade (som e imagem), até 2 minutos 
de duração, enviar para o departamento cultural por meio de Whatzapp.  

 
Regulamento do concurso 

 Art.1 – Poderão participar os estudantes regularmente matriculados na 

rede de ensino municipal e para crianças da comunidade em geral de acordo 

com a idade estipulada no concurso. 

 Art. 2 -Para efeito de organização do Concurso online para todas 

Premiações fica estabelecida a divisão por categoria com premiação para o 

1°colocado de cada categoria. 

 Art.3 -Os temas para todas as categorias estão descritos acima e será 

selecionado apenas 1 vencedor de cada categoria.  

 Art.4 - Enviar os vídeos ao departamento cultural até o dia 29 de novembro.  

Art.5 – Os vídeos serão julgados da seguinte forma: 

5.1 - 0 a 4 anos – 

 



Critérios de avaliação Pontuação 

Mais curtidas no facebook Eced João 

Gomes 

05 

Criatividade na elaboração da foto 

(júri) 

03 

Qualidade da foto(júri) 02 

total 10 

Caso dê empate, após as aplicações das regras apresentadas acima. O 

desempate se dará por um sorteio. 

5.1 – 5 e 6 anos – 

 

Critérios de avaliação Pontuação 

Mais curtidas no facebook Eced João 

Gomes 

05 

Criatividade na elaboração do 

desenho 

03 

Organização do desenho 02 

total 10 

Caso dê empate, após as aplicações das regras apresentadas acima. O 

desempate se dará por um sorteio. 

5.2 - 7 e 8 anos – 

Critérios de avaliação 

 

 Quem acertar o número exato de 

feijões no pote será o vencedor e/ou 

quem mais se aproximar do número 

exato de feijões. 

 

Caso dê empate, após as aplicações das regras apresentadas acima. O 

desempate se dará por um sorteio 

5.3 - 9 a 12 anos  



 

Critérios de avaliação Pontuação 

Mais curtidas no facebook Eced João 

Gomes 

05 

Criatividade na elaboração do vídeo 03 

Qualidade de video 02 

total 10 

Caso dê empate, após as aplicações das regras apresentadas acima. O 

desempate se dará por um sorteio 

Observação: O sorteio poderá ser feito online e/ou presencial dependendo de 

como estiver a pandemia e os casos de covid no município de são Luiz do Norte. 

Observação: No entanto o resultado oficial será 02 de dezembro de 2021 feito 

pela comissão avaliadora. Em seguida o departamento cultural entrará em 

contato com o vencedor e informará o resultado do mesmo por categoria e 

buscará sua premiação no dia 03 de dezembro de 2021  na I mostra  cultural: 

arte por toda parte  as 19:30 hs no espaço cultural João Gomes Ramos.  

PREMIAÇÃO  

 

Categoria A  

1 º Lugar: 5 fotos digitais Studio Agnes 

Reis e uma Cesta de guloseimas 

 

Categoria B 

1 º Lugar: patinete 

 

Categoria C 

1 º Lugar: patins 

 

Categoria D 

1 º Lugar: Skate 

 

Comissão avaliadora será formada pelo 

departamento cultural 


