CIRCULAR Nº 020/2019 – EF: CONCURSO UP ARTE
Vila Velha, 06 de maio de 2019
Senhores Pais/Responsáveis,
Pedimos que atentem ao regulamento do “Concurso UP Arte” e estimulem seu filho a participar.
O QUE É?
O concurso de Arte tem por objetivo valorizar a produção artística dos alunos UP, dando maior
destaque aos trabalhos produzidos por eles.
Os alunos deverão criar um trabalho artístico (desenho, pintura, colagem) e/ou uma frase relativa ao
tema “MINHA ATITUDE MUDA O MUNDO”.
O concurso é coordenado pela Direção do segmento juntamente com os professores de Arte.
INSCRIÇÃO
 O concurso é destinado aos alunos dos 6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental II.
 Somente poderão participar alunos regularmente matriculados no UP no ano de 2019 e
inscritos previamente.
 As inscrições serão feitas com o Pedagogo ou com os Coordenadores até o dia 31 de maio.
ORGANIZAÇÃO
 Os trabalhos devem ser produzidos fora do horário regular de aula.
 Devem ser entregues exclusivamente no formulário próprio que será disponibilizado aos alunos no
ato da inscrição.
 Cada aluno poderá inscrever até, no máximo, três trabalhos.
 No formulário, o aluno deverá criar um trabalho artístico (desenho, pintura, colagem) e/ou uma
frase relativa ao tema proposto.
 Os trabalhos devem ser entregues ao pedagogo até dia 14 de junho.
 Serão desclassificadas cópias ou releituras.
RESULTADOS E PREMIAÇÃO
 A divulgação do resultado será feita na primeira semana de julho.
 Os 11 melhores colocados terão seus trabalhos divulgados nas páginas internas da
agenda 2020.
 Todos os classificados receberão certificado.
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Direção escolar.
Atenção: No site da escola, serão disponibilizados dois textos de referência para aqueles que
tenham dúvidas a respeito do tema. Esses textos são apenas referências.
Caso tenham dúvida, entrem em contato com o Pedagogo da unidade.
Atenciosamente,
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