
 

 

 

Ofício Circular nº 38/2021       

                                                                                            Brasília, 14 de maio de 2021. 

 

Assunto: Centenário Professor de Felipe Tiago Gomes – Concurso de Desenho  

 

Senhores(as) Diretores(as), 

Equipes da Instituições de Educação Básica, 

Equipe Mantenedora, 

Queridos Alunos e Alunas, 

 

Para o ano de 2021, comemorando os 100 anos do nascimento do nosso fundador: o ilustre 

professor Felipe Tiago Gomes, teremos uma agenda recheada de iniciativas, dando 

continuidade aos projetos já realizados e pincelando novidades em consonância com a 

construção de um mundo melhor e com a formação de vencedores para a vida! 

Felipe Tiago Gomes nasceu no dia 1º de maio de 1921, no Sítio Barra de Pedro, Município 

de Picuí, na Paraíba. Em 1943, na cidade de Recife (PE), ele foi o líder do grupo de 

estudantes universitários, que tinha como ideal oferecer ensino gratuito a jovens carentes, 

contrariando a atual situação da escola como privilégio de poucos. Assim, foi fundada a 

Campanha do Ginasiano Pobre, que, algum tempo depois, transformou-se na Campanha 

Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC). 

Desde então, o trabalho da instituição foi propagado pelo Brasil e contou com a adesão e 

o compromisso de inúmeras pessoas. Com isso, a CNEC passou a ser referência no fazer 

educação com qualidade, com objetivo de proporcionar conhecimento e, acima de tudo, 

promover a transformação. 

 

Neste momento, divulgamos a Edição Comemorativa do Concurso de Desenho, cujo 

edital encaminhamos para que tomem conhecimento e multipliquem aos alunos, famílias 

e educadores. 

Ao longo do ano, serão encaminhados os editais dos demais projetos que, juntos, 

vivenciaremos. 

Que seja um ano de muita interação, vibração positiva e parceria! 

Atenciosamente,  

Comitê Gestor CNEC 



 

 

 

 

 

EDITAL 

 

1. Da realização: 

O Concurso CNEC de Desenho é uma ação da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, 

por meio de seu Sistema de Ensino CNEC. Em sua primeira edição, em 2018, mais de mil 

desenhos foram apreciados, com o tema da celebração dos 75 anos da CNEC. Para 2021, ano 

em que celebramos o centenário de nascimento do professor Felipe Tiago Gomes, o Concurso 

trabalhará com “A educação que inspira gerações! ”.  

 

2. Dos participantes: 

2.1 O Concurso CNEC de Desenho é direcionado a todos os alunos do 1º período da Educação 

Infantil à 3º série do Ensino Médio, devidamente matriculados nas Instituições de Educação 

Básica da CNEC no ano de 2021. 

2.2 Os alunos participantes do 2º Concurso CNEC de Desenho serão organizados em categorias 

e níveis, de acordo com o seu grau de escolaridade: 

Categoria Infantil 

Nível 1 — alunos do 1º e 2º períodos da Educação Infantil. 

Nível 2 — alunos do 1º aos 3º anos do Ensino Fundamental. 

Nível 3 — alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental. 

Categoria Teen 

Nível 4 — alunos do 6º e 7º anos do Ensino Fundamental. 

Nível 5 — alunos do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental. 

Nível 6 — alunos da 1º a 3º séries do Ensino Médio. 

 

3. Dos objetivos: 

3.1 Desenvolver a criatividade, a originalidade e a expressão artística dos alunos; 

3.2 Estimular o sentimento de pertença à CNEC e à sua missão de formação integral, com 

compromisso social; 



 

 

3.4 Divulgar a CNEC como instituição geradora de conhecimento que apoia atividades 

pedagógicas e culturais, contribuindo para o aprimoramento da educação no Brasil. 

 

4. Do tema 

4.1 “A educação que inspira gerações! ” – os alunos poderão desenhar lugares/espaços 

escolares, professores, atividades escolares, entre tantas ações, pessoas e locais que o 

inspiram e proporcionam o desenvolvimento integral de crianças e jovens. 

5. Das etapas e do julgamento 

5.1 - Primeira etapa: 

5.1.1 A primeira etapa será realizada nas Instituições de Educação Básica da CNEC; 

5.1.2 Cada professor de Língua Portuguesa e/ou Arte deverá promover o Concurso CNEC de 

Desenho junto a seus alunos, conforme o tema proposto; 

5.1.3 Os desenhos deverão ser produzidos em papel sulfite, no formato A4, com folha na 

orientação do tipo paisagem, ou seja, tendo a sua maior dimensão na base do desenho 

(conforme modelo em anexo); 

5.1.4 Os alunos deverão scanear o desenho e postá-lo na plataforma CNEC Digital, no post de 

atividades realizado pelo coordenador pedagógico; 

5.1.5 O(s) professor(es) responsável(is) fará(ão) a análise dos desenhos, conforme os critérios 

definidos no Art. 7, e a seleção de apenas 3 (três) desenhos por nível (conforme tabela Art. 2º); 

5.1.7 Na postagem, o aluno deverá colocar seu nome completo, sua série/ano e o nome da 

unidade da CNEC na qual está matriculado. 

5.2- Segunda etapa: 

5.2.1 Os desenhos selecionados localmente deverão ser encaminhados por e-mail para 

felipe100anos@cnec.br, dentro do prazo estipulado, 10 de setembro de 2021, para serem 

avaliados pela equipe do Sistema de Ensino CNEC - com o seguinte assunto no e-mail: Concurso 

de Desenho – Nível xx. 

5.2.2 Serão selecionados os 10 melhores desenhos de cada categoria, conforme os critérios de 

adequação ao tema, criatividade e variabilidade. 

 

6. Da premiação 

6.1 Todos os alunos participantes da segunda etapa receberão certificado de participação no 

Concurso CNEC de Desenho. 

6.2 Todos os desenhos classificados na segunda etapa farão parte de uma publicação digital que 

estará disponível no Portal: https://desenhos.cneceduca.com.br/ 



 

 

6.3 Medalha comemorativa: do 1º ao 3º classificado; 

 

 

 

 

7. Da avaliação 

7.1 Para a seleção dos desenhos, serão utilizados os seguintes critérios: criatividade, adequação 

ao tema e originalidade. 

Caso não haja o cumprimento desses requisitos, o desenho será automaticamente 

desclassificado. 

 

8. Da Comissão Organizadora 

8.1 A Comissão Organizadora deste Concurso é composta pelos professores Sistema de Ensino 

CNEC. 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora deste 

Concurso. 

 

Brasília/DF, 14 de maio de 2021 

 

Comitê Gestor CNEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I — Calendário Oficial — Concurso de Desenho 

Data/Período Atividade 

14/05/2021 Lançamento do Edital 

14/05/2021 e 15/08/2021 Divulgação do concurso para os alunos 

16/08/2021 Data Limite para Entrega dos desenhos – Etapa local 

08/09/2021 Resultado da Etapa Local – 3 selecionados para cada nível. 

10/09/2021 Data limite de envio do e-mail com os desenhos selecionados para 

felipe100anos@cnec.br, com o seguinte assunto no e-mail: Concurso de 

Desenho – Nível xx. 

08/10/2021 Divulgação dos resultados e lançamento portal com os melhores desenhos. 

 

 

Anexo II— Ficha de Avaliação — Concurso de Desenho 

Critérios de avaliação Pesos Pontuação 

Coerência com o tema Caráter classificatório 
 

Vivacidade/Traçado/Colorido 0-30 pontos 
 

Originalidade / Criatividade 0-30 pontos 
 

Impacto Visual 0-30 pontos 
 

Apresentação: Título do desenho, 

organização, visibilidade. 

0-10 pontos 
 

TOTAL: 100 pontos  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo III —Concurso de Desenho 

 

Aluno:          Idade: 

Unidade: 

Ano/Série:      Nível:       Cidade:     Estado: 

 

 

Tema: _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


