“ Boas Práticas”

O desenvolvimento do Programa “Cartaz da Paz” com
exposição dos cartazes e a inclusão de uma
“Redação sobre a Paz”.
O Lions Clube Estrela incluiu o Concurso de uma Redação sobre o mesmo
Tema, e com os mesmos alunos que trabalham o Cartaz da Paz.
É uma maneira de trabalhar o tema “A Paz” sob um outro ângulo, a escrita.
São convidados a participarem das atividade as Escolas Municipais, as
Escolas Estaduais e as Escolas Particulares existentes no Município.

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.
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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.
Após o Concurso os cartazes são expostos no hall da Prefeitura Municipal
durante uma semana para visitação de todas as Escolas.
No ano de 2017 e 2018 antecipamos bastante o Trabalho sobre a Paz.
Iniciamos o contato com as Escolas em agosto, retiramos/ recolhemos os

Cartazes em final de setembro, inicio de outubro e, ainda em outubro já
estávamos homenageando os Alunos destacados.
Em Novembro está acontecendo a exposição de todos os cartazes
Prefeitura.
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Optamos por antecipar a divulgação e as premiações por causa do
excesso de atividades nas escolas no período de final de ano. Esta
alteração de Calendário provocou uma excelente aceitação por parte das
Escolas e dos professores.
A escolha dos Cartazes se dá por votação de todos os CCLL presentes
numa das assembleias quando os cartazes são expostos. Neste ano de
2018 tivemos 54 cartazes expostos. Os cartazes são separados entre
“Cartaz Com acompanhamento de Professora graduada em Artes”, e
“Cartaz com acompanhamento de Professor sem graduação em artes”. Na
votação cada cartaz ganha um número e os CCLL podem votar nas duas
modalidades.
A redação é escolhida por uma comissão. Cada membro da comissão dá
nota para as redações e aquela que tiver as notas mais altas é a redação
Destaque, ou a Melhor Redação.
OS: tem tido redações lindas....(em 2018 tivemos 42 redações inscritas)
A Premiação:
Para premiação fizemos uma parceria com a Livraria “O Paladino” e os 3
alunos ( os 2 melhores cartazes e a melhor redação) recebem um vale
compras. As 3 Escolas onde os alunos estudam também recebem um vale
compras (este Vale Compras serve de estimulo para a Escola se
interessar para desenvolver o trabalho).
A Livraria dá 50% do valor dos prêmios, os outros 50% são bancados pelo
LC Estrela.
Os alunos destaques e seus professores recebem a janta e o Prêmio numa
noite muito especial
Estou anexando os modelos de controle e divulgação junto as Escolas .
Ligia

