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CONCURSO DE DESENHOS – DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO 
 

REGULAMENTO 
Inscrições: até às 10h de 12/10/2021 

Quem pode participar:  Crianças de 5 a 12 anos, sendo que os menores devem ter o 

consentimento dos pais ou responsáveis legais para participar do concurso. 

Como participar: A inscrição é gratuita e deve ser feita com a entrega do desenho no 

material específico do concurso a ser retirado no Departamento de Agricultura de 

Peruíbe até às 10h do dia 12/12/2021. 

Votação: Os desenhos serão expostos em 12/10/2021 na Feira do Produtor Rural para 

votação popular, votação técnica e convidados no período das 10h00 às 12h00 de 

12/10/2021 e o vencedor será anunciado nas redes sociais. 

 

Regras Gerais:  

● Cada participante pode apresentar apenas um desenho. Os participantes que 
enviarem mais de um desenho serão desclassificados. 

● Os desenhos podem ser pintados ou desenhados com grafite, canetas, lápis de 
cor ou carvão, usando tinta a óleo, tinta acrílica ou aquarelas ou usando uma 
combinação de materiais. Fotografias não são permitidas. 

● Os desenhos podem incluir texto ou não. Se sim, não serão aceitas mais de 25 
palavras ou 100 caracteres.  

● Todos os trabalhos devem ser originais e não devem incluir imagens fotográficas 
do participante ou outras informações pessoais. 

● Todos os participantes são incentivados a aprender mais sobre a importância da 
Alimentação Saudável e podem conversar sobre o tema com os pais ou com os 
professores a fim de inspirar a criação que deve ser feita exclusivamente pela criança 
ou adolescente. 

● Todos os campos do formulário de inscrição devem ser preenchidos e a foto 
pode ser enviada em formato jpg ou pdf.  

● O desenho deve ser feito em prato de papelão tamanho 6 disponibilizado pelo 
Departamento de Agricultura. 

● O vencedor receberá medalha, certificado e brindes surpresa. 

● Os trabalhos selecionados serão promovidos nas redes sociais 
 

Disposições não presentes neste regulamento serão definidas pela Comissão 

Organizadora do Concurso presidida pela diretora de Agricultura do município de 

Peruíbe. 
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CONCURSO DE DESENHO – DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

NOME COMPLETO:  

 

 

EMAIL: 

 

 

ESCOLA: 

 

 

DATA DE NASCIMENTO:     IDADE: 

 

 

TÍTULO DO CARTAZ: 

 

 

DESCRIÇÃO DO CARTAZ (Máximo 140 caracteres): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


