
 
REGULAMENTO 

 
Orientações aos professores 
Para a realização deste concurso a colaboração dos/as professores/as é fundamental. Devemos estar atentos 
que são eles/as que lidam diretamente com o aprendizado e o cotidiano dos/as alunos/as. 
Como premissa inicial, devemos ter como parâmetros os seguintes pontos: 

• É preciso ler atentamente as regras do concurso e se aprofundar no tema por meio da oficina e dos 
materiais para que possam estimular a sua classe a participar. 

• A participação dos/as alunos/as é um exercício de cidadania e de amor à vida, estimulando e 
despertando-os/as o interesse em expressar suas visões por meio da poesia e da arte. 

 
Tema: Trabalho escravo hoje: contexto, causas, formas de prevenção e combate 
 
Objetivos 
Objetivo Geral:  

• Multiplicar informações sobre trabalho escravo contemporâneo nos municípios no sentido da 
prevenção. 

Objetivos Específicos: 
• Levar informação às escolas, crianças, jovens e adultos sobre o tema do trabalho escravo 

contemporâneo. 
• Mostrar o olhar que as comunidades têm sobre o problema. 
• Produzir material artístico sobre o tema proposto no concurso. 
• Estimular a discussão em sala de aula sobre o tema. 
• Publicar cartilha com os poemas e desenhos selecionados, que servirá de material didático para 

trabalhar o tema posteriormente. 
 
Participantes 
Poderão participar alunos/as devidamente matriculados em escolas dos municípios de Xambioá, 
Araguaína, Santa Fé do Araguaia, de ensino fundamental, ensino médio e EJA, que tenham aderido ao 
concurso. 
Os participantes deverão desenhar ou fazer poemas sobre o tema do concurso. 
 
Categorias 
Os participantes serão distribuídos em 7 categorias: 
I. Desenhos 
Ia. Ensino Fundamental I 
Ib. Ensino Fundamental II 
Ic. Ensino Médio 
Id. EJA 
 
II. Poemas 
IIa. Ensino Fundamental II 
IIb. Ensino Médio 
IIc. EJA 
 
Regras 
I) Todo trabalho participante neste concurso deve ter as seguintes especificações: 
a) Um estudante só pode participar com um desenho e/ou um poema; 
b) O trabalho deve ser feito dentro da sala de aula, em folha de tamanho A4, com o acompanhamento do 

professor; 



c) Poderá ser utilizado qualquer material de pintura e desenho; 
d) O desenho ou o poema não podem ser copiados ou traçados: têm que ser originais e com arte livre; 
e) Desenhos e poemas devem conter título e uma frase de, no máximo, duas linhas que explicitem a 

mensagem da obra (que podem ser colocados no verso). 
 
II) As escolas interessadas em participar devem se manifestar até o dia 04 de setembro de 2009 e participar 
de oficina no município, a serem realizadas em: 
15/09 – Xambioá 
17/09 – Santa Fé do Araguaia 
18/09 – Araguaína 
21/09 – Colinas 
 
III) Cada escola fará um concurso interno para seleção dos trabalhos (um trabalho por categoria) que irão 
representá-la em concurso municipal. Os concursos internos devem ser realizados antes de 26 de outubro 
de 2009, prazo final para as escolas indicarem seus representantes para o concurso municipal. 
IV) Os critérios de escolha devem levar em conta, além da qualidade artística, coerência e correção com 
relação ao tema tratado, e clareza na transmissão da mensagem. 
V) Em cada município será composta uma comissão organizadora que ficará responsável por recolher os 
trabalhos para encaminhá-los à comissão julgadora. A seleção dos trabalhos será feita entre os dias 27 de 
outubro e 6 de novembro. 
Obs.: os trabalhos que não estiverem dentro dessas especificações serão eliminados do concurso. 

 

Identificação do participante 
 
Para facilitar o julgamento qualquer identificação do participante deve ser colocada na parte de trás do 
trabalho, em etiqueta, com letra de forma, para que não afete a arte do trabalho. Todos os trabalhos deverão 
conter os seguintes dados: 
- Nome Completo 
- Idade 
- Nome da Escola em que estuda 
- Série que está cursando/ turno 
- Município 
- Título da obra 
 
Premiação 
As premiações ocorrerão entre os dias 16 e 20 de novembro de 2009. 
 
I. Todas as escolas participantes: 
Kit com livros, vídeos, textos, cartazes e outros materiais didáticos. 
 
II. Selecionados: 
Serão selecionados os três melhores trabalhos de cada categoria para serem publicados em cartilha. Além 
disso, os autores dos trabalhos escolhidos serão premiados com dois livros, um pen drive e uma camiseta, e 
sua escola será premiada com um certificado.  
 
 



CONCURSO DA ABOLIÇÃO – TOCANTINS 2009 
INSCRIÇÃO 

 
TRABALHO ESCRAVO HOJE: CONTEXTO, CAUSAS, FORMAS DE PREVENÇÃO E 

COMBATE 
 
Escola:             
Endereço da escola:           
Município:             
Nome do(a) responsável:           
Telefones para contato:           
E-mail:              
 

 

 
Selecione abaixo as categorias em que sua escola pretende concorrer 
 
(  ) I. Desenhos 
(  ) Ia. Ensino Fundamental I 
(  ) Ib. Ensino Fundamental II 
(  ) Ic. Ensino Médio 
(  ) Id. EJA 
 
(  ) II. Poemas 
(  ) IIa. Ensino Fundamental II 
(  ) IIb. Ensino Médio 
(  ) IIc. EJA 
 

Boa sorte! 



CONCURSO DA ABOLIÇÃO – TOCANTINS 2009 
INDICAÇÕES PARA O CONCURSO MUNICIPAL 

TRABALHO ESCRAVO HOJE: 
CONTEXTO, CAUSAS, FORMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE 

 
 

Escola:             
Endereço da escola:           
Município:             
Nome do(a) responsável:           
Telefones para contato:           
E-mail:              

 
Liste abaixo as informações sobre os trabalhos selecionados em sua escola para concorrerem no 
concurso municipal: 
 

 Nome do aluno Título do trabalho Idade Série Categoria (*) 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

(*) categoria no concurso: I. Desenhos (Ia. Ensino Fundamental I; Ib. Ensino Fundamental II; Ic. Ensino Médio; Id. 

EJA) E II. Poemas (IIa. Ensino Fundamental II; IIb. Ensino Médio; IIc. EJA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRONOGRAMA 

  

Prazo Atividade Responsáveis 

27/7 a 15/8 Articulação com secretarias municipais  CDH-Araguaína 

Repórter Brasil (RB) 

CPT 

Seciju 

Seduc 

27/7 a 15/8 Articulação com Delegacias Regionais de Ensino  Seduc 

RB 

CPT 

17/8 a 3/9 Divulgação nas escolas Secretarias de educação 

DREs 

4/9 Prazo final para escolas manifestarem interesse em 

participar (entrega da ficha de inscrição) 

Secretarias de educação 

DREs 

15 a 21/09 

15/09  

17/09  

18/09  

21/09  

Oficinas (14h) nos municípios  

- Xambioá 

– Santa Fé do Araguaia 

– Araguaína 

– Colinas 

CPT 

CDH-Araguaína 

RB 

Coetrae 

18/9 a 23/10 Realização de atividades nas escolas Escolas 

Apoio: Semeds, CPT, CDH-

Araguaína, RB 

26/10 Prazo para as escolas indicarem seus representantes nos 

concursos municipais 

Escolas 

Semeds 

DREs 



27 a 6/11 Seleção dos trabalhos CPT 

CDH-Araguaína 

RB 

Seduc 

16 a 20/11 Nos municípios: Premiações/Culminâncias e realização de 

Audiências públicas com participação de autoridades e 

sociedade civil 

  

5/12 A confirmar:  

Apresentação de ‘Quilombagem’, em Araguaína 

CDVDH, CPT, RB, CDH 

Dezembro/janeiro Diagramação e impressão da cartilha   

 


