
 

 

 

 

 

CONCURSO DE DESENHO PROERD 20 ANOS 

REGULAMENTO 

 

1- DO TEMA 

Com o tema “Aniversário Proerd - 20 anos ensinando a valorizar a vida”, os can-

didatos do concurso irão desenhar uma imagem que ilustre os 20 anos do Pro-

grama Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, utilizando a imagem 

do mascote, o leão Léo. 

Enunciado proposto para a execução do desenho: 

“O Proerd de Sergipe está completando 20 anos e o nosso mascote, o leão Léo, 

quer comemorar. Desenhe o Léo comemorando esse aniversário.” 

 

2 – DO OBJETIVO 

Celebrar os 20 anos do Proerd em Sergipe, estimulando a criatividade artística 

das crianças candidatas no concurso, através da execução de um desenho livre 

com tema pré-estabelecido.  

 

3- DAS PRERROGATIVAS PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1 – O presente concurso faz parte das atividades inerentes às comemorações 

dos 20 anos do PROERD Sergipe e estará disponível somente para alunos do 

Ensino Fundamental I (do 4º e 5º anos), matriculados nas escolas das redes 

Estadual, Municipal e Particular do Estado de Sergipe; 

3.2 – Os professores e professoras das escolas que aderirem ao concurso de 

desenho deverão incentivar a participação dos alunos, podendo, inclusive, incluir 

este desafio na disciplina de artes. 

 

4 – DA INSCRIÇÃO E DOS PRAZOS 

4.1 – A inscrição será gratuita; 

4.2 – O prazo para inscrição será até o dia 30 de julho de 2021, às 18h00min; 



4.3 – A ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada pelos pais ou res-

ponsáveis dos alunos participantes deverá ser entregue nas secretarias das es-

colas, juntamente com o desenho produzido pelas crianças. Cada secretaria de 

escola deverá ficar responsável por enviar todos os desenhos juntos para a Co-

ordenação Estadual do Proerd Sergipe, até a data de dia 30 de julho de 2021 

(sexta-feira), às 18h00min, através do e-mail: proerd@pm.se.gov.br ou através 

do app Whatsapp (79) 99191-4668; 

PARÁGRAFO ÚNICO: Excepcionalmente, é possível a participação dos candi-

datos independentemente do intermédio das escolas. Caso haja impossibilidade 

do envio ser feito pela secretaria da escola, o(a) candidato(a), devidamente au-

torizado pelos pais ou responsáveis, poderá fazer o envio da ficha de inscrição 

juntamente com o desenho, direto para o e-mail ou Whatsapp do Proerd. 

 

4.4 – Todos os desenhos devem ser confeccionados em papel A4, com o campo 

de identificação preenchido de maneira legível, com o nome completo da criança, 

idade, telefone, nome da escola, nome do professor(a) e ano que cursa; 

4.5 – Para participar do concurso, os desenhos deverão ser elaborados com téc-

nicas livres de criação e arte, em papel formato A4, não podendo ser digital, nem 

utilizar de impressões gráficas, devendo ser elaborado exclusivamente pela cri-

ança; 

4.6 – Os trabalhos deverão ser individuais; 

4.7 – A organização do concurso não fornecerá os materiais físicos para confec-

ção dos desenhos, apenas uma via digital da ficha de inscrição e da folha para 

o desenho. 

4.8 – Os responsáveis, sejam pais ou escola, devem zelar pela finalidade edu-

cativa e artística do concurso, orientando as crianças candidatas sobre o conte-

údo da elaboração do desenho. Não serão aceitos desenhos com conteúdo im-

próprio ou inadequado para a faixa etária da criança, não podendo conter ilus-

trações pornográficas, bebidas alcóolicas, fumo, qualquer outro tipo de drogas, 

armas e munições, devendo respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da 

família.  

 

5 – DA AVALIAÇÃO 

5.1 – O concurso tem caráter competitivo; 
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5.2 – A comissão julgadora, composta por personalidades sergipanas com ex-

pressividade na área artística, avaliará os desenhos e elegerá os 03 (três) fina-

listas, observando os seguintes critérios: Criatividade, Originalidade, Coerência, 

Temática e Mensagem; 

5.3 – As 03 crianças selecionadas gravarão, com o auxílio de seus pais, respon-

sáveis ou professores, um vídeo de até 1 min de duração, com o seguinte roteiro: 

identificação do candidato, descrição do desenho e explicação do motivo pelo 

qual o seu desenho deve ser escolhido como vencedor do concurso. Os vídeos 

devem ser gravados com o celular na horizontal, em um lugar bastante iluminado 

e, preferencialmente, sem ruídos externos; 

5.4 – Os três vídeos ficarão disponíveis para a votação do público no período de 

09 a 13 de agosto de 2021, no instagram @proerdsergipe, e vencerá o partici-

pante que conseguir um maior número de Curtidas em seu vídeo. 

 

6 – DO RESULTADO 

6.1 – O resultado final será divulgado durante a Live: Proerd 20 anos, que será 

transmitida no dia 14 de agosto de 2021, a partir das 16h00, no canal pmsergipe 

no Youtube (https://www.youtube.com/user/pmsergipe); 

6.2 – A Coordenação Estadual do Proerd Sergipe publicará os resultados em 

suas redes sociais (instagram e facebook) após o evento. 

 

7 – DA PREMIAÇÃO 

7.1 – Todas as crianças inscritas no concurso que entregarem os desenhos den-

tro do prazo, ao enviarem sua inscrição e desenho, receberão de brinde um kit 

Proerd, composto de: 01 estojo Proerd, 01 caneta e 01 chaveiro personalizados; 

7.2 – Os professores das 03 crianças escolhidas como finalistas também rece-

berão um kit Proerd, composto de: 01 estojo Proerd, 01 caneta e 01 chaveiro 

personalizados, acrescido de 01 camisa comemorativa dos 20 anos do Proerd, 

que serão entregues pela equipe do Proerd Sergipe; 

7.3 – As 03 (três) crianças finalistas do concurso serão contempladas com as 

seguintes premiações: 

3º Lugar – 01 medalha PROERD 20 anos, 01 Mascote do PROERD em pelúcia, 

01 camisa do PROERD 20 anos; 

2º Lugar – 01 medalha PROERD 20 anos, 01 Mascote do PROERD em pelúcia, 

01 camisa do PROERD 20 anos; 

1º Lugar – 01 troféu de 1º colocado, 01 Mascote do PROERD em pelúcia, 01 

camisa do PROERD 20 anos; 

7.4 – A entrega dos prêmios para os 3 (três) primeiros lugares será realizada 

presencialmente durante a Live: Proerd 20 anos, a ocorrer no dia 14 de agosto 
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de 2021, às 16h00min, caso as medidas de saúde sanitária permitam. Do con-

trário, não havendo possibilidade da participação das crianças com seus repre-

sentantes de forma presencial, as crianças finalistas irão participar virtualmente 

da Live: Proerd 20 anos. Nesta hipótese, a entrega da premiação será simbólica 

e a Coordenação Estadual do PROERD comprometer-se-á a entregar as premi-

ações na residência das crianças vencedoras em data posterior;  

 

 8 – USOS DO MATERIAL 

8.1 – Os desenhos enviados para o concurso, bem como as fotos e vídeos dos 

premiados passarão a fazer parte dos arquivos do Proerd Sergipe e poderão ser 

utilizados, posteriormente, como fatores protetivos e materiais publicitários de 

divulgação do trabalho do Proerd do Estado de Sergipe. 

 

9 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1 – O ato de inscrição nesse concurso corresponde ao envio da ficha de ins-

crição preenchida e  do desenho, de acordo com o item 4, implicando no total 

conhecimento e aceitação de todos os itens deste regulamento, bem como na 

cessão de uso e dos direitos autorais dos trabalhos à Polícia Militar do Estado 

de Sergipe, através da Coordenação Estadual do Proerd, sem qualquer tipo de 

ônus, tendo em vista os objetivos do concurso; 

9.2 – Os desenhos serão enviados de maneira digital através dos canais eletrô-

nicos dispostos do item 4.3 deste regulamento. No entanto, caso seja do inte-

resse da comissão julgadora, poderão ser recolhidos em sua forma física pela 

equipe da Coordenação Estadual do Proerd Sergipe e não serão devolvidos; 

9.3 – Os desenhos vencedores serão de guarda permanente do Proerd Sergipe; 

9.4 – A comissão julgadora é soberana, compete a ela avaliar e resolver sobre 

os casos omissos neste regulamento, não cabendo recurso; 

9.5 – Este concurso é exclusivamente cultural, sem qualquer modalidade de 

sorte ou pagamento pelos participantes, nem vinculação destes ou dos vence-

dores à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço, promovido pelos 

organizadores, de acordo com a Lei nº 5768/71 e o decreto nº 70.951/72, artigo 

30. 

9.6 – Serão excluídos os participantes que cometerem qualquer tipo de fraude 

comprovada, descumprindo qualquer um dos itens deste regulamento; 

9.7 – Não poderão participar do concurso parentes naturais, civis ou afins até 1º 

ou 2º graus dos instrutores do Proerd Sergipe; 

9.8 – Quaisquer dúvidas sobre o concurso ou sobre o presente regulamento de-

vem ser encaminhadas ao e-mail: proerd@pm.se.gov.br; 
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9.9 – O não cumprimento de quaisquer das regras deste regulamento poderá 

causar, a critério da comissão julgadora do Concurso, instituída pela Coordena-

ção Estadual do Proerd Sergipe, a desqualificação do desenho inscrito e, con-

sequentemente, do respectivo candidato (o). 


