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REGULAMENTO DO I CONCURSO DE REDAÇÃO E DESENHO DA VARA DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE IMPERATRIZ EM PARCERIA COM O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO NO MARANHAO. 

 

DO PROJETO 

Art. 1º O Projeto consiste em um conjunto de ações voltadas para a promoção de 

debates, nas escolas e na sociedade, dos temas relativos aos direitos da criança e do 

adolescente, especialmente a erradicação do trabalho infantil e a proteção ao trabalhador 

adolescente.  

Para a execução do projeto, é estabelecida parceria entre o Ministério Público do 

Trabalho no Maranhão e a Vara da Infância e da Juventude de Imperatriz, com apoio da 

Academia Imperatrizense de Letras e da Fundação Cultural de Imperatriz, com vistas à 

realização de oficinas de capacitação e sensibilização dos profissionais de educação 

sobre os temas acima mencionados. O objetivo é que os educadores capacitados atuem 

como multiplicadores, abordando os referidos temas em sala de aula, podendo, ainda, 

realizar eventos escolares que permitam ampliar o debate para toda a comunidade 

escolar. 

Busca-se, com o referido projeto, intensificar o processo de conscientização da sociedade 

com vistas à erradicação do trabalho infantil, rompendo as barreiras culturais que 

dificultam a efetivação dos direitos da criança e do adolescente.  

 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 2º Propalar o conceito e prejuízos do trabalho precoce e estimular o debate e a 

reflexão entre os estudantes do ensino fundamental e médio regularmente matriculados 

nas escolas públicas e privadas da comarca de Imperatriz sobre como cada cidadão pode 

ajudar, no combate ao trabalho infantil doméstico, promovendo: 

A) a intensificação do processo de conscientização da sociedade com vistas à 

erradicação do trabalho infantil e à proteção ao trabalhador adolescente; 

B) o rompimento das barreiras culturais que dificultam a efetivação dos direitos da 

criança e do adolescente; 

C) o fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos, com vistas à ampliação, 

quantitativa e qualitativa, das políticas públicas de atendimento à criança e ao 

adolescente. 

 

PÚBLICO ALVO 
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Art. 3 º Este Concurso de Redação e Desenho destina-se aos alunos das escolas 

públicas (municipais, estaduais e federais), e privadas da comarca de Imperatriz, 

contemplando as seguintes séries: 

I- 6º ao 9º ano do ensino fundamental 

II- 1º ao 3º ano do ensino médio 

 

Parágrafo único. Somente poderão participar do presente Concurso de Redação e 

Desenho os alunos devidamente matriculados e cursando as séries indicadas nesse 

artigo. 

 

DAS CATEGORIAS 

 

Art. 4º. O aluno deverá inscrever-se em apenas uma das seguintes   categorias, através 

da Instituição de Ensino onde estuda: 

 

I-Categoria Redação I – 6º ao 9º ano do ensino fundamental. 

II-Categoria Redação II – 1º ao 3º ano do ensino médio. 

III-Categoria Desenho – 6º ao 9º ano do ensino fundamental. 

§ 1º As categorias serão premiadas da seguinte forma: 

a) Na Categoria Redação I serão premiadas as três melhores redações; 

b) Na Categoria Redação II serão premiadas as três melhores redações; 

c) Na Categoria Desenho será premiado o melhor desenho. 

§ 2º Também serão premiados os professores responsáveis pela aplicação das atividades 

sobre o tema TRABALHO INFANTIL, cujo nome esteja indicado na identificação dos 

estudantes premiados em primeiro lugar nas categorias Redação I; Redação II e 

Desenho. 

DA INSCRIÇÃO 

Art. 5º. As Instituições interessadas em participar do Concurso de Redação e Desenho 

deverão comparecer ao Anexo do Fórum na Rua Frei Manoel Procópio, 51, Centro, a 

partir do dia 14.08.2014 até o dia 03.09.2014, no horário de 08h às 12h e das 14h às 18h, 

onde preencherão a ficha de inscrição. 

5.1. A inscrição da Instituição de Ensino no certame deve ser feita por seu diretor ou 

representante, comprovando no ato esta condição. 

 

 

DA CAPACITAÇÃO 

 

Art. 6º. Depois de realizada a inscrição pela Instituição de Ensino, esta participará de uma 

capacitação direcionada aos representantes das Escolas. 
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6.1. A Instituição de Ensino deve enviar um professor para participar da Capacitação que 

ocorrerá dia 05.09.2014 às 13h às 19h no Auditório do Fórum Ministro Henrique de La 

Roque Almeida, na Rua Rui Barbosa, s.n, Centro, nesta cidade. 

O Professor participante será o responsável por repassar/multiplicar as informações na 

Escola, a qual promoverá o debater com os alunos acerca dos temas relacionados aos 

direitos da criança e do adolescente, à erradicação do trabalho infantil e à proteção ao 

trabalhador adolescente, com base no material de apoio pedagógico disponibilizado, 

propondo-lhes a produção de tarefas escolares sobre esses temas.  

6.2. É obrigatória a participação na Capacitação para que a Escola possa enviar as 

redações e o desenho que os representarão no certame. 

6.3. Após a Capacitação, o tema da redação e do desenho deve ser trabalhado em sala 

de aula pelo professor ou em atividades extraclasse, incentivando seu debate, realizando 

atividades que sirvam para que os alunos assimilem o conteúdo ministrado. 

 

 

DA APLICAÇAO DA REDAÇAO E DO DESENHO 

 

Art. 7º. Após a participação na capacitação, as Instituições de Ensino deverão aplicar os 

trabalhos em sala de aula, que ocorrerá impreterivelmente no dia 12.09.2014, no período 

da manha das 08h às 11h e no período da tarde das 14h às 17h. 

7.1. A Escola deve providenciar condições para que no dia 12.09.2014 (dia da aplicação 

da redação e do desenho) equipes da Vara da Infância e do Ministério Público do 

Trabalho possam fiscalizar a aplicação das provas. 

7.2. As Escolas devem após a aplicação das redações selecionar as três melhores 

redações em cada categoria e o melhor desenho, o qual deverá ser confeccionado em 

cartolina, e enviar à Comissão Julgadora a partir do dia 19.09.2014 até o dia 22.09.2014 

no seguinte endereço Rua Frei Manoel Procópio, 51, centro, nesta cidade, no horário de 

08h às 12h e das 14h às 18h. 

7.3. Os trabalhos enviados após essa data serão desconsiderados. 

7.4. Serão desclassificados a redação e o desenho, cujo nome do aluno esteja na folha de 

redação e na cartolina. A identificação do aluno somente pode ser feita no ato da entrega 

das redações selecionadas em formulário específico a ser preenchido. 

 

MODALIDADE 

Art. 8º. O gênero escolhido para a redação é o texto dissertativo. 

8.1 O tema a ser desenvolvido é: 

 

I-Categoria Redação I: “TRABALHO INFANTIL DOMÉSTICO: como cada cidadão 

pode ajudar a combatê-lo”; 

II-Categoria Redação II: “TRABALHO INFANTIL DOMÉSTICO: por que não?”; 

III-Categoria Desenho: “TRABALHO INFANTIL: não vamos domesticar a 

exploração!”. 
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8.2 No desenvolver de sua redação e do desenho, o aluno participante deverá expor 

conhecimento acerca dos conceitos propostos; sua visão do tema; e conhecimento da 

matéria e da realidade de sua cidade. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Art. 9º. As redações inscritas neste concurso serão avaliadas segundo os seguintes 

critérios: 

9.1.  Adequação ao tema, entendida como a conformidade entre o texto e o tema 

proposto neste regulamento; 

9.2.  Qualidade da redação. Serão observados a correção gramatical, a objetividade, a 

originalidade, a criatividade, a ortografia, a concordância, o capricho, a organização e a 

conclusão da ideia; 

9.3 Originalidade e ineditismo. O texto não poderá ter sido publicado em quaisquer mídias 

ou participado em concursos anteriores. 

9.4 A redação deverá ter o mínimo de 25 (vinte e cinco) linhas e máximo de 30 (trinta) 

linhas e ser manuscrita em português pelo aluno participante que estará concorrendo ao 

prêmio, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta; 

9.5 O aluno deverá ser livre ao redigir suas idéias, não sendo permitida a participação de 

outrem na produção do texto; 

9.6 A redação deverá conter um título, retratando a mensagem principal, apresentada no 

texto; 

9.7 O texto deverá ser desenvolvido de forma a contemplar a apresentação das ideias, o 

desenvolvimento destas e uma conclusão; 

9.8 Não serão aceitas redações impressas; 

9.9 O aluno não deve se identificar no espaço reservado a redação, pois serão 

desclassificadas as redações que tenham qualquer assinatura, desenho, rasura ou marca 

identificadora fora do local apropriado; 

9.10 A redação será desconsiderada caso não tenha coerência com o tema ou for ilegível; 

9.11. Na avaliação do Desenho, este deve tratar do tema proposto, “TRABALHO 

INFANTIL: não vamos domesticar a exploração!”. 

9.11.1 Ser realizado individualmente. 

9.11.2 Ser inédito e original.  

9.11.3. Ser confeccionado em cartolina. 

Parágrafo único – Somente no formulário específico que será preenchido no ato da 

entrega das redações selecionadas deverão constar, os dados do aluno, o nome do 

professor e responsável pela disseminação do conteúdo e os dados da escola.  

 

PREMIAÇÃO 

 

Art. 10º. Os trabalhos apresentados no que se refere à redação serão examinados por 

uma comissão julgadora composta por no mínimo cinco julgadores e em relação ao 

desenho por uma banca composta por no mínimo três examinadores. 
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10.1. Nas categorias Redação I e II, o julgamento levará em conta a criatividade, o 

conteúdo, a originalidade, a pertinência ao tema, a clareza no desenvolvimento das ideias 

e a correção ortográfica e gramatical do texto.  

10.2. Na Categoria Desenho, o julgamento levará em conta a originalidade, a execução, e 

a criatividade do desenho. 

10.3. Os primeiros colocados da Categoria Redação I e II receberão como premio um 

Tablet com tela de 10". 

10.4. Os segundos colocados da Categoria Redação I e II receberão como premio um 

Tablet com tela 10" 

10.5. Os terceiros colocados da Categoria Redação I e II receberão como prêmio um 

Tablet com tela 7". 

10.6. O primeiro colocado na Categoria Desenho receberá como premio um notebook. 

10.7. Os professores responsáveis pela orientação do aluno premiado e cujo nome esteja 

no formulário específico referente à redação ou ao desenho classificado em primeiro lugar 

nas Categorias Redação I e II receberão um Tablet com tela 10" cada um e na Categoria 

Desenho receberá como premio um Tablet com tela 7", cada um. 

Parágrafo Único. Cada professor será premiado apenas uma vez, mesmo que seja 

responsável por mais de um aluno premiado. 

 

DIREITOS AUTORAIS 

 

Art. 11º. Os alunos e/ou seus responsáveis legais participantes do concurso de redação, 

no ato da entrega/envio da redação, autorizam a Vara da Infância e Juventude da 

Comarca de Imperatriz e o Ministério Público do Trabalho, em caráter gratuito e 

irrevogável, a utilizar, isolada ou conjuntamente, total ou parcialmente, direta ou 

indiretamente e sem qualquer restrição de idioma, quantidade de exemplares, número de 

emissões, transmissões, retransmissões, edições, reedições e veiculações, os direitos 

autorais patrimoniais relativos às redações e desenhos que venham a ser por eles 

produzidas no âmbito deste Concurso. 

 

 DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 12. A decisão da Comissão Julgadora será soberana, não se admitindo contra ela 

nenhum recurso. 

12.1 Eventuais dúvidas decorrentes deste regulamento serão esclarecidas ou resolvidas 

pela comissão julgadora do concurso. 

12.2 Não serão devolvidos textos, documentos ou quaisquer materiais entregues ou 

enviados aos cuidados da comissão organizadora do concurso. 

12.3. Os vencedores serão divulgados no dia 10.10.2014 no Salimp. 

 

 

Imperatriz, 04 de agosto de 2014. 
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FERNANDA MARIA MAURI FURLANETO 
Procuradora do Trabalho 

Presidente da Comissão Organizadora  
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

ITEM ATIVIDADE DATA PREVISTA 

1 Período de Inscrições 14.08 a 03.09.2014 

2 Capacitação 05.09.2014 

3 Aplicação das Redações e do Desenho 12.09.2014 

4 Prazo de Envio das Redações e do 

Desenho 

19.09 a 22.09.2014 

5 Divulgação do Resultado Final 10.10.2014 
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ANEXO II 

 

1º CONCURSO DE REDAÇÃO E DESENHO 

VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE E MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

DADOS DA ESCOLA 

ESCOLA                        (    )PÚBLICA               (   ) PRIVADA 

DIRETOR (A)/RESPONSÁVEL 

ENDEREÇO 

MUNICIPIO: UF: TELEFONE 

EMAIL DA ESCOLA: 

EMAIL DO DIREITOR (A) DA ESCOLA 

 

 

Atesto a veracidade das informações acima prestadas e declaro conhecer e estar ciente e 

de acordo com o Regulamento. 

 

Nome por extenso: ________________________________________________  

 

Assinatura: ____________________________________   



8 

 

 

Servidor Responsável pelo preenchimento:_____________________________   

 

 

 

 

 

 

 

1º CONCURSO DE REDAÇÃO E DESENHO 

VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE E MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO 

FICHA DE PARTICIPAÇÃO PARA A ENTREGA DA REDAÇAO E DO DESENHO 

 

DADOS DA ESCOLA 

ESCOLA                        (    )PÚBLICA               (   ) PRIVADA 

DIRETOR (A)/RESPONSÁVEL 

ENDEREÇO 

MUNICIPIO: UF: TELEFONE 

EMAIL DA ESCOLA: 

EMAIL DO DIREITOR (A) DA ESCOLA 

 

DADOS SOBRE A REALIZAÇÃO DO CONCURSO 

NUMERO TOTAL DE ALUNOS MOBILIZADOS: 

NUMERO TOTAL DE PROFESSORES MOBILIZADOS: 

NUMERO TOTAL DE DESENHOS REALIZADOS: 

NUMERO TOTAL DE REDAÇÕES REALIZADAS: 
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EMAIL DA ESCOLA: 

EMAIL DO DIREITOR (A) DA ESCOLA 

 

TRABALHO VENCEDORES (Preencher somente os campos em que a escola 

está participando) 

 Categoria Desenho      - Alunos do 6º ao 9º do Ensino Fundamental                    

Aluno vencedor: 

Professor responsável: 

Categoria Redação I-Alunos do 6º ao 9º do Ensino Fundamental: 

Aluno vencedor: 

Professor responsável: 

Aluno vencedor: 

Professor responsável: 

Aluno vencedor: 

Professor responsável: 

 

TRABALHO VENCEDORES (Preencher somente os campos em que a escola 

está participando) 

 Categoria Redação II     - Alunos do 1º ao 3º do Ensino Médio               

Aluno vencedor: 

Professor responsável: 

Aluno vencedor: 

Professor responsável: 

Aluno vencedor: 

Professor responsável: 

 


