“ A bondade importa”
O Concurso Cartaz da Paz 2018 oferece aos estudantes a oportunidade de “expressarem imagens”
sobre o tema “A bondade importa”, compartilhando suas visões com o mundo para que todos nós
tenhamos maior tolerância e compreensão entre as pessoas.
- Podem participar Alunos de 11, 12 e 13 anos de idade completos até 15 de novembro de 2018.
-Os cartazes não poderão ter dimensões inferiores a 33 x 50 cm ou superiores a 50 x 60 cm. O
cartaz não poderá ser montado ou emoldurado.
-Cada aluno poderá participar com apenas um cartaz e cada cartaz deverá ser da autoria de um só
estudante.
-O trabalho artístico deverá ser criação original e individual do estudante. As reproduções não
serão aceitas.
-A técnica de confecção é livre. Cartazes com giz, carvão ou pastel deverão ser selados. Não
plastifique o cartaz. Nada poderá ser colado, grampeado ou afixado de qualquer forma no cartaz.
Não é permitido o uso de números ou palavras em qualquer idioma no cartaz. As assinaturas ou
iniciais dos artistas deverão ser apostas (a lápis) no verso do cartaz.
-Os cartazes deverão ser feitos em material flexível que possa ser enrolado e colocado em um tubo
para remessa pelo correio. Não dobre o cartaz.

O Concurso Redação 2018 oferece aos estudantes a oportunidade de “expressarem
pensamentos
sobre o tema “A bondade importa”, compartilhando suas visões com o
mundo para que todos nós tenhamos maior tolerância e compreensão entre as pessoas.
Trabalhar a redação em sala de aula.
- Podem participar Alunos de 11, 12 e 13 anos de idade completos até 15 de novembro de 2018.
-As redações devem ter como tema “A bondade importa” e ter no máximo 500 palavras. O tema
deverá ser trabalhado na sala de aula e ser redigido pelo próprio aluno. (.... evitar cópias, plágios...)
-Cada aluno poderá participar com apenas uma redação e cada redação deverá ser da autoria de
um só estudante.
-Todas as redações em que for detectado plágio serão desclassificadas.
De cada Escola serão recolhidos 5 cartazes e 5 redações . Os cartazes serão expostos num
local público a ser definido.
Data de recolhimento dos trabalhos nas Escolas: 01 de outubro de 2018.
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