
 

 

CONCURSO CULTURAL EU FAZENDO BONITO 

 

 

Apresentação:  

 

O 1º Concurso Cultural Eu Fazendo Bonito é uma iniciativa 

da Secretaria Municipal de Promoção, Assistência Social e Trabalho 

de São Miguel do Tapuio, através da Rede Socioassistencial, que 

diante da pandemia do Covid-19 e das medidas de proteção e 

combate ao novo coronavírus, lança por meio das redes sociais 

virtuais e rádios locaisa Campanha do 18 de Maio “Dia Nacional 

de Combate ao Abuso e Exploração SexualContra Crianças e 

Adolescentes.” Dia este criado pela Lei n° 9.970, de 2000 com a 

intenção de estimular e encorajar as pessoas a 

denunciarem/revelarem situações de violência sexual, bem como 

criar possibilidades e incentivos para implantação e implementação 

de ações de políticas públicas capazes de fazer o enfrentamento à 

violência, no âmbito do combate à impunidade e de proteção e 

promoção às pessoas em situação de vítimas ou vitimização, 

conforme estabelece o Plano Nacional de Enfrentamento à 

Violência Sexual contra Criança e Adolescentes.Todas as etapas do 

concurso acontecerão de maneira remota. 

  

REGULAMENTO: 

 

O Tema: 

O tema a ser desenvolvido é: Faça Bonito: Proteja Nossas 

Crianças e Adolescentes. 

 

Objetivos: 

Incentivar o maior número possível de crianças e 

adolescentes, que tendo acesso à internet ou à possibilidade desta, 

a envolverem-se na Campanha do 18 de Maio, desenvolvida pelo 

município de São Miguel do Tapuio no contexto da pandemia do 

Covid-19. 



 

Mobilizar e sensibilizar a sociedade são miguelense, com 

os desenhos e poemas/poesias, desenvolvidos pelo público alvo 

deste concurso, sobre o combate a violência sexual contra crianças 

e adolescentes de modo a orientar e incentivar a denúnciade quem 

pratica ou sofre este tipo de violência.  

 

PÚBLICO ALVO: 

Crianças e adolescentes entre 10 e 18 anos de idade, 

residentes no município de São Miguel do Tapuio (zona urbana e 

rural). 

 

INSCRIÇÕES: 

Operíodo para participação é de 18 a 25 de maio até ás 

17h00 deste último dia. 

 

Como participar: 

 Enviar a melhor foto que você conseguir fazer da sua 

produção artística (desenho ou poesia) para o e-mail: 

eufazendobonito@gmail.com. Ou whatsApp: (86) 98188-4080. 

Peça ajuda da mãe, pai ou seu responsável. Neste e-mail 

escreva seu nome completo, idade, endereço e nome do seu 

responsável familiar. 

 

Do Trabalho Desenvolvido: 

O desenho ou poema/poesia deverá ser individual 

retratando o tema da campanha. Será levado em conta 

originalidade, criatividade e pertinência ao tema, desenhos ou 

poemas/poesias copiados da internet serão EXCLUÍDOS do 

concurso. 

 

Critérios de Avaliação:  

Todos os desenhos e poemas/poesias serão postados na 

página oficial do facebook do CRAS São Luísno dia 25 de maio 

para que toda a comunidade possa Curtir e compartilhar. 

Serão considerados vencedores o 1º e 2º lugar em cada 

uma das categorias (desenho/poema), os que atenderem ao critério 
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de participação e obtiverem o maior número de curtidas. Sendo os 

compartilhamentos critérios para desempate. 

 

Resultado final: 

Será levado em consideração o número de curtidas até o 

dia 03.06.2020. No dia 04.06.2020 será divulgado no facebook 

oficial do CRAS São Luís e demais redes sociais do município os/as 

vencedores. 

 

PREMIAÇÃO:em cada categoria (Desenho/Poesia) 

1º lugarDesenho - Um smartphone 

1º lugarPoema/Poesia- Um smartphone 

2º lugarDesenho - 100 reais 

2º lugarPoema/Poesia - 100 reais 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 A decisão da Comissão Julgadora será soberana, não se 

admitindo contra ela nenhum recurso. Eventuais dúvidas 

decorrentes deste regulamento entre em contato durante o período 

de participação por e-mail eufazendobonito@gmail.com ou 

whatsApp (86) 98188-4080. 

 

DA QUESTÃO DOS DIREITOS AUTORAIS 

Os responsáveis pelos participantes menores de idade do 

1º Concurso Cultural Eu Fazendo Bonito, com o tema “Proteja 

nossas criançase adolescentes”, no ato da inscrição, autorizam, em 

caráter gratuito eirrevogável, a utilizar, total ou parcialmente, sem 

qualquer restrição, reproduções eimagens dos trabalhos que 

venham a ser produzidos pelos participantes no âmbito deste 

Concurso. 

 

Acompanhe as redes sociais da rede de proteção do município: 

 

Instagram: @nucasmt 

@conselho.tutelarsmt@projetocorajosamente 

 
Facebook:CrasSmt, Cras Bandeirantes Smt 
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