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REGULAMENTO DO CONCURSO DE DESENHOS – COLEÇÃO NAUTAS 
EDITORA EDEBÊ 

1 – OBJETIVO 

A EDITORA EDEBÊ, com a proposta de colocar as crianças no centro do processo de aprendizagem, estabelece normas para a 
participação no CONCURSO DE DESENHOS - COLEÇÃO NAUTAS. Os participantes deverão produzir desenhos dentro dos temas 
propostos neste regulamento e os escolhidos terão os trabalhos utilizados na composição das capas da coleção, interior do material, 
materiais promocionais e/ou de divulgação., que chegará às escolas no próximo ano letivo, em 2020.  

2 – PARTICIPANTES 

Poderão participar do concurso todos os alunos das séries iniciais ensino fundamental I, desde que devidamente matriculados em 
escolas da Rede Salesiana Brasil. 

3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 Estarão aptos a se inscreverem alunos da Rede Salesiana Brasil matriculados em uma das séries iniciais do ensino fundamental I 
(1º a 5° ano). 
3.2 O tema para a realização dos desenhos é pré-estabelecido, sendo que o tema será distinto para cada uma das 5 séries do ensino 
fundamental I, conforme item 4. 
3.3 O aluno participante poderá  enviar somente 1 (um) gabarito de desenhos (disponibilizado no site 
www.edebe.com.br/concursonautas), sendo que nele poderão serem desenvolvidos diversos desenhos.
3.4 O aluno participante poderá enviar somente os desenhos referentes ao tema da série que ele está matriculado.  
3.5 No ato de envio do gabarito deverá ser enviada também a ficha de inscrição, disponibilizados ao fim desde documento e também 
no site www.edebe.com.br/concursonautas).
3.6 O desenho deverá ser enviado para a EDITORA EDEBÊ, via Correios, no seguinte endereço:  

Concurso de Desenhos – Coleção Nautas 
A/C – Odânia Machado Vasconcelos 
Endereço: W3 Sul 506 Bloco B Loja 59 – Asa Sul, Brasília-DF 
CEP: 70350-525.  

3.7 Os selecionados do concurso cultural declaram, desde já, que os desenhos encaminhados são de autoria própria, não constituindo 
plágios de espécie alguma e, ao mesmo tempo, cedem e transferem à EDITORA EDEBÊ, sem quaisquer ônus para esta, em caráter 
definitivo, plena e totalmente, todos os direitos autorais sobre os referidos desenhos. Ressalta-se os direitos autorais serão para 
qualquer tipo de utilização, publicação ou reprodução na divulgação do resultado, conforme descrito no termo de cessão. 

4- TEMAS

4.1 Para crianças cursando o 1º ano: autoconsciência para uma vida mais saudável e sustentável. 
O eixo norteador que fundamenta o volume do 1o ano da Coleção Nautas está relacionado com o autoconhecimento e o autocuidado 
para que os alunos possam compreender a diversidade ambiental e humana. O conhecimento de si mesmo e o cuidado consigo 
envolve a percepção do próprio corpo e do espaço próximo, valorizando o mundo físico, social, cultural e digital. 
O eixo está embasado nos seguintes temas:  

•Cuidar do mundo é cuidar de mim
•Cuidar do mundo é cuidar do outro
•Cuidar do mundo é cuidar do todo

4.2 Para crianças cursando o 2º ano: proteger e preservar a diversidade – seres e culturas. 
O eixo norteador proposto para o 2o ano visa proteger e preservar a variedade de espécies de seres vivos (biodiversidade), assim 
como a diversidade no sentido cultural, social e étnico. Para isso, é importante dar subsídios para que os alunos compreendam o papel 
individual e coletivo na proteção e preservação dos diferentes ambientes (ambiental, social e cultural) nos quais estão inseridos. 
O eixo está embasado nos seguintes temas: 

•Proteger e preservar diferentes patrimônios
•Proteger e preservar a fauna
•Proteger e preservar a flora
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4.3 Para crianças cursando o 3º ano: proteger os recursos e os saberes tradicionais. 
A proposta é gerar consciência quanto à necessidade de preservar os recursos naturais finitos e reconhecer a importância da sabedoria 
tradicional para a preservação dos bens ambientais da Terra. 

O eixo está embasado nos seguintes temas: 
•Preservar e valorizar os saberes tradicionais
•Preservar os recursos
•Proteger os recursos

4.5 Para crianças cursando o 4º ano: mundo em equilíbrio – social e ambiental. 
A proposta é desenvolver a conscientização social e ambiental para a necessidade da sustentabilidade, com base em valores como 
ética, respeito, justiça social, cooperação e solidariedade. 

O eixo está embasado nos seguintes temas: 
•Manter os espaços sustentáveis
•Compreender a economia para um mundo justo e sustentável
•Reconhecer as dinâmicas sociais em sua diversidade

4.6 Para crianças cursando o 5º ano: ser consciente e sustentável. 
A proposta é promover o protagonismo para o exercício da cidadania e do consumo consciente, para que os familiares, as pessoas do 
convívio social, a comunidade e a sociedade como um todo sejam sensibilizados. 

O eixo está embasado nos seguintes temas: 
•Desenvolver a consciência para o consumo sustentável
•Praticar a cidadania para um mundo sustentável
•Protagonizar a promoção de estilos de uma vida sustentável

5- CRIAÇÃO DOS DESENHOS

5.1 O desenho deve ser feito no gabarito, uma folha especial do concurso, que está disponibilizado no site da Editora Edebê 
(www.edebe.com.br). 

5.2 Os desenhos podem ser feitos com os seguintes materiais/técnicas: 
a) Lápis de cor
b) Giz de cera
c) Canetas hidrocor
d) Tinta guache
e) Tinta aquarela
f) Cola colorida
g) Colagem de papéis coloridos
h) Colagem de jornal

Atenção: Os desenhos devem ficar dentro do espaço previsto no gabarito. 

5.3 Os desenhos podem ser feitos no ambiente escolar ou em casa, segundo a preferência do participante, desde que a obra se atenha 
aos temas propostos. 

6 – PRAZOS 

6.1 O prazo para envio da participação é até 28/06. 
6.2 O prazo para publicação do resultado, no site do concurso, é 31/7. 
6.3 Prazo para envio de brindes simbólicos aos escolhidos: até 40 dias a partir da divulgação do resultado. 
6.4 A divulgação dos desenhos nas capas será feita conforme publicação da coleção, em 2020. 

7 – AVALIAÇÃO 

7.1 A Comissão Julgadora, composta pelo time de especialistas da EDITORA EDEBÊ, que está desenvolvendo a nova coleção, se 
encarregará de escolher 40 desenhos dentre os enviados, para fazer a composição das capas.  

http://www.edebe.com.br/
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7.2 A Comissão se reunirá para analisar os desenhos e, para cada um deles, atribuirá notas de 1 a 5, nos seguintes critérios: 

a) Uso dos recursos e das técnicas indicadas neste regulamento; 
b) Atendimento do tema proposto; 
c) Critérios estéticos; 
d) A mensagem transmitida. 

7.3 A decisão da comissão é soberana e irrecorrível. 
7.4 Os selecionados serão contatados e somente terão seus desenhos publicados mediante formalização contratual.  
 
 
8 – PREMIAÇÃO  
 
8.1. Os desenhos selecionados comporão as capas da coleção Nautas, bem como o interior do material, materiais promocionais e/ou 
de divulgação, que chegará ao mercado em 2020. Além disso, no verso do livro haverá a citação ao aluno autor do desenho, bem 
como da escola onde estuda. 
8.2 Como premiação adicional, além de terem suas artes publicadas na composição das capas da coleção, interior do material, 
materiais promocionais e/ou de divulgação, os autores dos desenhos escolhidos receberão um brinde simbólico, ficando a critério da 
EDITORA EDEBÊ a escolha dos itens. 
 
9– DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
9.1. Serão automaticamente desclassificados os trabalhos encaminhados fora do prazo estipulado e/ou não estiverem dentro das 
normas estabelecidas neste Regulamento.  
9.2 Os desenhos escolhidos serão divulgados no site www.edebe.com.br/concursonautas.  
9.3 O prazo para recursos ao prêmio é de 180 dias, contados a partir da divulgação oficial dos resultados.  
9.4 A participação neste concurso cultural implica na aceitação irrestrita deste regulamento.  
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Nome do Aluno  

Escola  

Ano/Turma  

Responsável  

Endereço  

Cidade/UF  

CEP  

Contato Principal  Alternativo  

E-mail do Responsável  

 
 
 
 
 
 
 

A SER PREENCHIDO PELO RESPONSÁVEL 

 

EU _________________________________________ declaro estar ciente da participação de _____________________________ 

no CONCUSO DE DESENHOS – COLEÇÃO NAUTAS. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura Responsável 




