MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE
RESOLUÇÃO PARA CONCURSO INFANTO JUVENIL N.º 017/2021
“O QUE VOCE ESPERA DE 2022?”

A Secretaria de Cultura e Juventude de São Bernardo do Campo vêm pelo
presente tornar público o concurso para crianças e adolescentes de 07 a 14
anos de idade de São Bernardo do Campo, com o tema: “O que você espera
de 2022?”
DO OBJETO
O presente concurso tem por objeto a inscrição de interessados de 07 a 14
anos de idade, morador de São Bernardo do Campo, em participar do concurso
de desenho livre ou redação com o tema “O que você espera de 2022?”
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Podem participar da inscrição crianças e adolescentes moradores de São
Bernardo do Campo de 07 a 14 anos de idade.
O interessado pode participar de duas formas:
a) Desenho livre em folha A4, preto e branco ou colorido com lápis de cor, giz
de cera ou tinta, e
b) Redação de até 30 linhas escrita à mão com caneta preta.
Para participar o interessado deverá colocar seu desenho ou redação em um
envelope lacrado. Neste envelope deverá conter em folha separada dados
pessoais com o nome completo, filiação, endereço, telefone e escola que está
matriculado.
O envelope lacrado deverá ser entregue pessoalmente na Biblioteca de Artes
Ilva Aceto Maranesi , na Rua Kara, n.º 105 - Bairro Jardim do Mar – São
Bernardo do Campo – São Paulo – horário das 9h às 17h.
O participante poderá participar em 01 (uma) única categoria.
O prazo de entrega será até o dia 10 de Dezembro de 2021 às 17h.
Não serão aceitos envelopes após o prazo acima descrito.
Os participantes serão avaliados por uma equipe técnica multidisciplinar da
Secretaria de Cultura e Juventude.
DOS RESULTADOS
No dia 20 de Dezembro será publicado no Portal da Secretaria de Cultura e
Juventude a lista dos ganhadores.

Serão contemplados com prêmio de 01 ingresso para a Cidade da Criança e
seu acompanhante:
- 1º lugar e 2º lugar para a categoria desenho livre
- 1º lugar e 2º lugar para a categoria redação.

São Bernardo do Campo, 05 de Novembro de 2021.
Adalberto José Guazzelli
Secretário de Cultura e Juventude

