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REGULAMENTO 

CONCURSO "GALERINHA DE ARTE 2020” - ÁGUAS DO CERRADO 
 

O Concurso Galerinha de Arte tem como objetivo fomentar a criação de obras artísticas, 
contribuir com a divulgação e popularização da arte em nossa comunidade escolar, bem como 
incentivar, nas crianças e adultos, o senso crítico e cuidado com o trabalho do outro. 

Quem pode participar 
- Podem participar artistas independentes que tenham experiência em pintura de paredes 
grandes, com spray, e que tenham disponibilidade para pintura no início de Janeiro de 
2020. 

Período de Participação 
- O concurso "Galerinha de Arte - 2020" terá seu início no dia 25 de Novembro de 2019, sendo 
o prazo final para envio das artes, o dia 07 de Dezembro de 2019. 
– Artes enviadas fora desse período serão automaticamente desclassificadas. 

Tema do Concurso 
- Para participar, o artista deverá apresentar uma arte sob a temática: Águas do Cerrado. 

Premiação/Ajuda de custo 
- De todas as obras inscritas, serão selecionados, por uma curadoria interna, 5 trabalhos. Essas 
5 obras serão expostas na escola para que a comunidade escolar (famílias, crianças e equipe 
da escola) possam votar nas suas preferidas. 
- Dentre as 5 pré-selecionadas, a obra mais votada receberá uma premiação/ajuda de custo 
no valor de R$1.000,00 para realizar a pintura da obra em nossa parede. Além dos R$1000, 
serão pagos os valores de transporte e alimentação para os dias em que for feita a pintura. 
Não há previsão de orçamento adicional para a contratação de ajudantes, por exemplo.  
- Todo o material necessário para a execução da pintura é de responsabilidade da escola, 
qual seja: tinta spray, fita crepe, andaime, etc. 
- Todos os 05 participantes classificados receberão Certificado de participação do Concurso  

"Galerinha de Arte - 2020". 
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Como participar 
- Apresente uma arte de acordo com a temática proposta: Águas do Cerrado. 
- A arte deverá ser feita pensando no tamanho da parede: 2,6m (altura) x 5,8m (comprimento). 
- A arte deverá ser enviada com resolução boa para impressão, pois a obra será impressa e 
exposta para votação. 
- Além do arquivo da arte, o participante deverá preencher todas as perguntas no Formulário 
Google, não sendo aceito o envio da arte de forma separada do formulário ou por outros 
meios. 
- O formulário para participação estará disponível via link na nossa página eletrônica 
escolaceudebrasilia.com.br e em nosso Instagram e Facebook: Escola Céu de Brasília. Caso o 
participante não encontre o link para o formulário, poderá entrar em contato em nosso 
WhatsApp (61) 999431515 ou e-mail: secretaria@escolaceudebrasilia.com.br e solicitar o 
envio do mesmo. 

Critérios de Avaliação 
– As artes recebidas serão avaliadas de acordo com a originalidade, criatividade e respeito às 

regras do concurso. 
– Serão selecionadas 5 artes que serão expostas em nossa escola para a votação das famílias, 

crianças e equipe da escola. 
- O artista selecionado será o que a obra obtiver mais votos. 

Cronograma do concurso "Galerinha de Arte - 2020” 
– Inscrições: 25/11/2019  a 06/12/2019 
– 07/12/2019 a 13/12/019: votação pelas famílias, crianças e equipe da escola, das 05 artes 

selecionadas. 
– 16/12/2019 a 20/12/019: divulgação do vencedor. 
– 03/01/2020  a 10/01/2020: pintura na parede da escola. 

Divulgação do Resultado 
– Todos os resultados serão divulgados diretamente ao vencedor, e nas mídias sociais da 

escola Céu de Brasília. 

Realização do Pagamento 
– O pagamento será feito da seguinte forma: 50% na semana anterior a pintura, e os outros 

50% após conluída a pintura. 
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Contato 

Todas as dúvidas e questões relativas ao concurso deverão ser encaminhadas para o e-mail: 

secretaria@escolaceudebrasilia.com.br ou pelo nosso telefone 99943-1515. 

Considerações Gerais 

- A primeira seleção das 05 artes será feita por uma curadoria interna, constituída pela 

diretora pedagógica, pelo diretor administrativo e pela coordenadora pedagógica da escola. 

- A arte deverá ser de autoria do próprio participante e respeitar a temática proposta. 

- A arte também não poderá conter mensagem indecorosa, preconceituosa, discriminatória, 

injuriosa, caluniosa, difamatórias e/ou que, de qualquer forma, atente contra a dignidade, a 

imagem, a reputação, a honra, a moral, a integralidade ou qualquer outro direito de qualquer 

pessoa, nacionalidade, etnia, política ou religião, bem como que atentem contra a ordem 

pública, os bons costumes e/ou qualquer norma jurídica vigente e/ou que constituam 

qualquer espécie de plágio, sob pena de desclassificação automática neste Concurso. 

- O simples ato do envio da arte para participação neste concurso pressupõe, por parte dos 

participantes, completo conhecimento e concordância com este regulamento, tornando os 

participantes os únicos responsáveis civis e criminais pela originalidade e pela autoria das 

artes por eles enviadas. 

- No caso de ocorrer desclassificação, o participante seguinte com melhor classificação, ou 

seja, maior quantidade de votos tomará o lugar do ganhador desclassificado. 

-A escola Céu de Brasília se reserva ao direito de, por motivo de força maior ou caso fortuito, 

alterar os termos deste regulamento, informando previamente os participantes deste 

Concurso de Arte e sempre buscando assegurar sua legalidade sem prejuízo de seus 

participantes. 

-As artes inscritas nesse Concurso de Arte não serão comercializadas sem a prévia autorização 
do autor. 
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