
3.1         Os trabalhos concorrentes deverão abordar o tema de acordo com a sua categoria:
- Fotografia: “O Anchieta me inspira a”...
- Desenho: “O Anchieta para mim é”...
- Redação Fund. II: “Saúde mental em tempos de pandemia”
- Redação Ens. Médio: “Efeitos da superexposição aos recuros digitais e à internet”

TEMA:

4.1        Podem participar do concurso os estudantes dos turnos matutino e vespertino, efetivamente
matriculados no Colégio Anchieta Objetivo da cidade de Teixeira de Freitas, da Educação Infantil,
Ensino Fundamental e Médio.

  *OBS: Os alunos só poderão participar do concurso nas categorias mencionadas e que contemplam as suas séries.

PÚBLICO-ALVO:

CONCURSO
Redação, desenho e fotografia

2.1         O Concurso de Redação, Fotografia e Desenho, promovido pelo Colégio Anchieta Objetivo, 
visa incentivar nos estudantes o interesse pelos assuntos relacionados à inovação, criatividade, 
tecnologia e a influência desses temas na busca por melhores perspectivas de futuro e melhoria na
saúde mental. Os assuntos são atuais e estão crescentes, tanto no mercado de trabalho, na vida 
pessoal quanto na área educacional. Além disso, os temas reforçam os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS 3 – Saúde e Bem – Estar e ODS 4 – Educação de Qualidade).

OBJETIVO:

1.1. Este é um concurso realizado/organizado pelo Colégio Anchieta Objetivo, sediado na 
Rua Pedro Medeiros Guerra, 114 – Centro, Teixeira de Freitas/BA.
1.2. Concurso válido para crianças e adolescentes regularmente matriculados no Colégio 
Anchieta Objetivo.

DESCRIÇÃO:

Educação Infantil      Tema Fotografia: “O Anchieta me inspira a”...
e Fundamental I         Tema Desenho: “O Anchieta para mim é”...
Fundamental II             Tema Redação:              “Saúde mental em tempos de pandemia”
Ensino Médio                Tema Redação:              “Efeitos da superexposição aos recursos digitais e à internet”

5.1         O concurso visa premiar os melhores trabalhos nas categorias Desenho e Redação,
relacionadas ao ano escolar dos participantes:

CATEGORIAS:

Redação          6º ao 5º Ano do Ensino Fundamental e 1º ao 3º Ano do Ensino Médio           
Desenho         2º ao 5º Ano do Ensino Fundamental I  
Fotogra�a       Educação Infantil e 1º Ano do Ensino Fundamental              



6.1 Primeira etapa:
6.1.1 Divulgação do concurso para a comunidade escolar;
6.2 Segunda etapa: Desenvolvimento
6.2.1 Categoria Desenho: Os participantes desenvolverão os desenhos em sala, em uma aula que
contemple essa área do conhecimento, de acordo com a organização do concurso;
6.2.1.1   Os desenhos serão acompanhados pela equipe organizadora e serão recolhidos pela mesma, 
no dia da elaboração;
6.2.1.1.1 Os desenhos não poderão ser desenvolvidos em casa. A elaboração será exclusivamente na 
escola pelo participante, com papel timbrado do concurso;
7.          Categoria Redação: O colégio será responsável por desenvolver os trabalhos em horário 
oposto da aula do estudante, dentro da sala de aula e fazer a seleção dos mesmos.  Deverão ser 
selecionadas as 18 melhores redações, que serão encaminhadas em papel timbrado do concurso 
para a equipe de correção.
8.         Categoria fotografia: Os estudantes deverão tirar uma foto criativa e esteticamente 
agradável sobre a temática proposta. Esse trabalho será realizado em casa, com a supervisão de 
um responsável. A fotografia poderá conter diferentes elementos: aluno, família e amigos, 
atendendo à necessidade da criação fotográfica de cada aluno. Não será permitido na fotografia 
cenas que contenham nudez, violência, racismo, política partidária ou apologias negativas.

ETAPAS:

9.1        Os trabalhos deverão ser inéditos e originais;
9.2       Os trabalhos deverão ser escritos em papel timbrado, disponibilizados pelo Colégio Anchieta.
Para a categoria Desenho, o papel timbrado também será entregue pelo colégio;
9.3       Cada desenho ou texto deverá conter nome completo e série do participante.
9.4       A equipe organizadora fará a seleção dos trabalhos de redação e deverá encaminhá-los, 
previamente corrigidos, para a equipe de seleção. Os desenhos serão realizados presencialmente, 
juntamente com os professores de cada série, e coletados no mesmo dia, pela equipe organizadora. 
Já as fotografias deverão ser retiradas em casa sob a supervisão de um responsável.

10.1       Podem participar desta categoria apenas os estudantes da Educação infantil e 1º ano do 
Ensino Fundamental I;
10.2 As fotografias precisam ser inéditas, originais e desenvolvidas em casa;
10.3     Os trabalhos devem ser entregues em arquivo digital na data divulgada;
10.4     Devem ser realizados individualmente, seguindo o tema proposto;
10.5     A avaliação levará em consideração os seguintes critérios: Criatividade (40 pontos), 
Originalidade (20 pontos) e Coerência com o tema (40 pontos);

11.1       Podem participar desta categoria apenas os estudantes do 2º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental;
11.2 Os desenhos precisam ser inéditos, originais e desenvolvidos na escola;
11.3 Os trabalhos devem ser confeccionados no papel timbrado do concurso;
11.4 Devem ser realizados individualmente, seguindo o tema proposto;
11.5 A avaliação levará em consideração os seguintes critérios: Criatividade (40 pontos), 
Originalidade (20 pontos) e Coerência com o tema (40 pontos);

FORMATAÇÃO:

FOTOGRAFIA:

DESENHO:



12.1 A redação deverá respeitar os seguintes critérios:        

a) Ser realizada dentro da sala de aula;
b) Produzida em papel timbrado, fornecida pela equipe organizadora do concurso;
c) Preencher todas as informações contidas no papel timbrado;
d) Abordar o tema proposto;
e) Ser inédita e original;
f) Ter no mínimo 20 e no máximo 30 linhas;
g) Não serão aceitos trabalhos que façam apologia ao uso de drogas, conteúdo racista,
preconceituoso, propaganda política ou intolerância religiosa;
h) O autor da redação não poderá fazer qualquer tipo de apresentação, veiculação ou 
publicação antes da entrega da redação à comissão do concurso (até a divulgação do resultado do
mesmo);
i) Antes de serem enviadas para a equipe de seleção, as redações deverão ser corrigidas pela
a equipe organizadora do concurso;
j) Os critérios de avaliação são: Criatividade e qualidade da produção de texto (40 pontos), 
Originalidade (15 pontos), Correção linguística (15 pontos) e Coerência com o tema (30 pontos).

REDAÇÃO:

13.1 Os trabalhos serão analisados por uma comissão julgadora composta por profissionais da 
área de Linguagens.
Após o julgamento, serão selecionadas três fotografias concorrentes de cada (1º, 2º e 3º lugar), da 
educação infantil e 1º ano Fund.I; três desenhos (1º, 2º e 3º lugar) do Fund.I ; três redações narrativas 
(1º, 2º e 3º lugar) do 6º, 7º, 8º e 9º anos do Fund. II e  (1º, 2º e 3º lugar) dissertações do 1º, 2º e 3º anos 
do Ens. Médio; 
13.2 Fica estabelecido que, ao se inscrever no concurso, o autor (por meio de representante legal), 
autoriza o uso de sua imagem/nome (bem como da imagem dos trabalhos por ele produzidos no 
concurso) em divulgações, redes sociais, publicações, impressos com ou sem fins lucrativos e por 
prazo indeterminado pelo Colégio Anchieta Objetivo de Teixeira de Freitas;
13.3 A Comissão Julgadora é soberana nas suas decisões, não cabendo recurso.
13.4 O resultado do Concurso será divulgado pelo Colégio Anchieta em seu site, após cerimônia
de premiação - prevista para 17 de novembro de 2021. A critério da  escola, o resultado também 
poderá ser divulgado em outros meios.

JULGAMENTO:

14.1        Serão premiados os três melhores trabalhos em cada categoria:

PREMIAÇÃO:

1° lugar          Patinete
2° lugar          Maleta de Desenho
3° lugar          Kit de Massinha

CATEGORIA: FOTOGRAFIA
1° lugar          Vale Google - Valor R$200,00
2° lugar          Vale Google - Valor R$100,00
3° lugar         Vale Google - Valor R$50,00

CATEGORIA: DESENHO

1° lugar          Vale Google - Valor R$200,00
2° lugar          Vale Google - Valor R$100,00
3° lugar         Vale Google - Valor R$50,00

CATEGORIA: DISSERTAÇÃO (Ensino Médio)
1° lugar          Vale Google - Valor R$200,00
2° lugar          Vale Google - Valor R$100,00
3° lugar         Vale Google - Valor R$50,00

CATEGORIA: NARRAÇÃO (6º ao 9º ano)



RESPONSABILIDADES DO COLÉGIO:

15.1 Cumprir o cronograma estabelecido pelo regulamento do concurso;
15.2 Estimular a participação do aluno no concurso;
15.3 Contribuir para evitar fraudes, plágio e qualquer outra forma de violação;
15.4 Fazer a seleção das melhores produções textuais, desenhos e fotografias, para análise e 
julgamento;

DISPOSIÇÕES FINAIS:

16.1 Ao aceitar participar, o candidato manifesta pleno acordo com o regulamento do concurso e 
autoriza, para todos os fins, a divulgação e publicação de seu nome e trabalho inscrito;
16.2 O concorrente é plenamente responsável pela veracidade das informações prestadas e pela 
eventual prática de plágio total ou parcial;
16.3 A comissão organizadora não se responsabilizará por qualquer resultado ou ação que seja 
decorrente do uso de informações de terceiros;
16.4 O conteúdo da redação, além de cumprir com todos os requisitos de validade, não poderá ter 
qualquer conotação que atente contra a lei, a moral e os bons costumes, bem como conter 
referências religiosas, à marca, a produtos ou serviços pertencentes a terceiros ou à própria 
organizadora, sob pena de desclassificação;
16.5 Na hipótese de recebimento, pela comissão organizadora, de dois ou mais textos ou desenhos
iguais, ambas serão desclassificadas;
16.6 Cada participante poderá apresentar apenas um único trabalho, de acordo com a sua 
categoria;
16.7 O estudante participante concordará em ceder, para uso gratuito e livre de qualquer ônus ou
encargo, seu nome, sua imagem, o som de sua voz, sua obra literária em qualquer tipo de mídia e/ou 
peça promocional, inclusive em televisão, rádio, jornal, cartazes, faixas, outdoors e na internet, em 
todo território nacional, para a ampla divulgação da conquista do prêmio;
16.8 As autorizações descritas acima não implicam em qualquer obrigação de divulgação ou 
utilização dos conteúdos ou de pagamento de qualquer quantia pela comissão organizadora;
16.9       A responsabilidade da comissão organizadora perante o participante contemplado(a) 
encerra no momento da entrega do prêmio;
16.10     O participante concorda, expressamente, com a total isenção de responsabilidade da 
empresa promovente por qualquer dano ou prejuízo oriundo da participação neste concurso ou pela
eventual aceitação do prêmio, sejam essas ocorrências geradas em virtude da má utilização das 
premiações ofertadas (tais como acidentes em geral, problemas de saúde, furtos, roubos, etc.) ou 
qualquer outra que, por ventura, venha a existir;
16.11      A participação no presente concurso implica na aceitação total de todas as disposições 
presentes no regulamento;
16.12     Este é um concurso de caráter exclusivamente cultural e de entretenimento, sem qualquer
 modalidade de sorteio sendo solicitado para participar apenas um (1) kilo de alimento não perecível 
para doação.
16.13     Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela equipe organizadora do concurso;
16.14     Não haverá devolução de trabalhos à escola e/ou aos estudantes da categoria Redação. 
Já os desenhos que não forem classificados serão devolvidos aos participantes;
16.15     Os vencedores serão comunicados apenas na cerimônia de premiação do concurso. Para a
 ocasião, serão convidados a participarem os finalistas de todas as categorias, além de familiares e 
professores. Todos os finalistas receberão certificado de participação.
16.16     Este concurso não faz qualquer alusão às condições físicas, mentais, de cor, raça e entre outras
 questões do gênero. É totalmente transparente e analisa os trabalhos de acordos com as categorias 
e os critérios estabelecidos.



CRONOGRAMA:

INSCRIÇÃO              29/10 a 05/11/2021        

29/10 a 03/11/2021

08/11/2021        

Apresentação e convite     

PRODUÇÃO 
DOS DESENHOS 
IN LOCO
 
DESENVOLVIMENTO
DAS REDAÇÕES

Conforme agendamento com na escola, sendo realizada
em sala de aula. Serão selecionados os dez melhores.

10/11/2021

FOTOGRAFIAS As produções das fotogra�as serão realizadas pelos os
responsáveis dos candidatos. Deverão enviar para um 
arquivo digital no formato JPG ou PNG, na data divulgada.

08/10 a 10/11/2021

O colégio deverá desenvolver as redações  em turno oposto
as aulas dos candidatos. Em sala, trabalhando o tema
proposto e selecionando as vinte melhores.

08/10 a 10/11/2021

16/11/2021

17/11/2021

11/11 a 12/11/2021SELEÇÃO DAS 
REDAÇÕES

SELEÇÃO DOS 
DESENHOS

DIVULGAÇÃO DOS
PRÉ-SELECIONADOS

PREMIAÇÃO

- Seleção 1: professores de Arte;
- Seleção 2: Pro�ssionais da área de Artes.

Serão divulgados os nomes dos selecionados para a �nal do 
concurso, de acordo com o seu seguimento.

Entregar na escola as dez melhores redações em 
papel timbrado.

Área I do Colégio Anchieta Objetivo.

DIVULGAÇÃO             

As inscrições serão realizadas na secretaria da escola. 
Nos horários de funcionamento da mesma. Para a inscrição,
o candidato deverá doar 1kg de alimento não perecível.   


