
Concurso Poetizando e Desenhando com Paulo Freire em seu 

centenário 
 

Siga o passo a passo deste regulamento e participe! 

 

 

REGULAMENTO 

1 – O Sinpro-DF institui e divulga, por meio deste Regulamento, o concurso inédito de 

poesia e desenho destinado, exclusivamente, aos(às) professores(as) e orientadores(as) 

educacionais aposentados(as) e filiados(as) ao sindicato. 

2 – Para participar os(as) aposentados(as) interessados(as) deverão se inscrever e enviar 

as poesias e os desenhos acessando, entre os dias 14/12/2020 e 04/01/2021, o link 

https://www.sinprodf.org.br/inscricoes. 

3 –  Importante: as inscrições começam no dia 14/12/2020 e terminam no dia 04/01/2021. 

O Sinpro-DF não receberá nenhum trabalho após o último dia de inscrições. 

4 – No momento da inscrição o(a) aposentado(a) receberá um código, o qual servirá 

APENAS para identificar seu trabalho. Esse código será enviado também para o e-mail 

do(a) participante. 

5 – Importante: o código citado no item 2 será sua identificação, ou seja, é um 

símbolo/identificação que deve estar escrito para identificar o seu trabalho de poesia ou 

de desenho. 

6 – Por meio do mesmo link de inscrição, os(as) aposentados(as) deverão fazer download 

(descarregar/transferir para seu equipamento) e imprimir a folha de desenho ou a folha de 

poesia para desenvolver seu trabalho. 

7 – Depois que estiver com a poesia ou do desenho prontos, o(a) aposentado(a) deverá 

digitalizar seu trabalho e fazer o upload (carregamento/envio para o equipamento) e salvar 

em PDF de no máximo 10 megabytes. Essa ação de carregar (upload) no computador para 

enviar deve ser realizada pelo link a seguir: https://www.sinprodf.org.br/inscricoes. 

8 – Importante: os trabalhos não serão aceitos por outro meio de envio que NÃO seja pelo 

link de upload disponibilizado no item 6 deste Regulamento. Só serão aceitos os trabalhos 

enviados pelo link de inscrições disponibilizado nos itens 6 e 1 deste Regulamento. 

9 – Cada participante só poderá apresentar UM trabalho em UMA categoria apenas. 

10 – A poesia deverá ser manuscrita, individual e original.  
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11 – As poesias e os desenhos não poderão fugir do tema. Os que fugirem serão 

desclassificados. 

12 – As poesias e os desenhos serão avaliados por uma comissão julgadora, a qual levará 

em conta a originalidade, o encadeamento das ideias e o conteúdo.  

13 – Serão premiados os trabalhos classificados nos três primeiros lugares de cada 

categoria.  

14 – Serão desclassificados os trabalhos que não se enquadrarem nas condições 

estabelecidas neste regulamento, ou seja, os que não cumprirem as regras determinadas 

neste regulamento. 

15 – Importante: NÃO deverá constar NENHUM tipo de identificação do(a) 

aposentado(a), como nome, cidade em que mora, ou qualquer outro tipo de sinal que 

revele quem é o(a) participante. No trabalho deve constar APENAS  o número do código 

que a pessoa receberá no ato da inscrição. 

16 – O resultado do concurso está previsto para ser divulgado no site do Sinpro-DF, nos 

jornais, nas redes sociais e será comunicado aos vencedores.  

17 – Ao se inscrever no concurso o(a) participante  autoriza a utilização de  sua imagem 

ou seu texto, devidamente identificado, em propagandas, publicações, materiais e eventos  

institucionais do Sinpro-DF. A presente autorização é concedida a título gratuito, sendo 

vedada a reclamação a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro em 

razão da utilização acima descrita. 

18 – A premiação será realizada pela plataforma Zoom e acontecerá em dia e horário 

previamente divulgados. 

19 – Os(as) participantes passam, automaticamente, a submeter seus trabalhos a este  

regulamento e às  decisões da comissão julgadora.  

OBJETIVO 

O concurso de poesia e desenho do Sinpro-DF, intitulado Poetizando e Desenhando com 

Paulo Freire em seu Centenário, faz parte das atividades, iniciativas, atos e jornadas de 

reflexão e luta em homenagem ao centenário de nascimento do educador Paulo Freire, a 

ser comemorado em 19 de setembro de 2021. Paulo Freire é reconhecido como patrono 

da educação por ter dedicado sua vida à alfabetização e à educação da população pobre. 

O tema busca a valorizar e aguçar a criatividade do(a) aposentados(as), revelar talentos e 

promover reflexões, dando-lhes a oportunidade de expressar suas ideias a partir da arte, 

com liberdade cultural, social e política, legado deixado pelo grande educador 

homenageado. 



 

PÚBLICO-ALVO 

Este concurso de poesia e desenho é dirigido, exclusivamente, a professores(as) e 

orientadores(as) educacionais aposentados(as), sindicalizados(as) e que estão em dia com 

as suas obrigações financeiras com o Sinpro-DF.  

CATEGORIAS  

POESIA 

A poesia deverá ser manuscrita, individual, inédita e original. Estilo livre. E deverá ser 

feita, obrigatoriamente, em folha de papel disponibilizada no site do Sinpro-DF. 

DESENHO 

O desenho deverá ser manuscrito, individual, inédito e original. Deverá ser feito, 

obrigatoriamente, em folha de papel sem pauta disponibilizada no site do Sinpro-DF. 

PREMIAÇÃO  

Categoria Poesia 

1° lugar:  R$ 2.000,00 

2° lugar: R$ 1.500,00 

3° lugar: R$ 1.000,00 

 

 Categoria Desenho  

1° lugar: R$ 2.000,00 

2° lugar: R$ 1.500,00 

3° lugar: R$ 1.000,00 

 

INFORMAÇÕES 

Secretaria para Assuntos de Aposentados no seguinte telefone: (61) 9 9994-6258. 


