
REGULAMENTO CONCURSO ALUNO + PRIMAVERA

(105 ANOS, MAFRA MUITO MAIS)

A Prefeitura Municipal de Mafra, através da Secretaria Municipal de Educação,
Esporte e Cultura, torna público que se encontram abertas as inscrições para os alunos
da rede educacional em Mafra.

O presente concurso trata sobre Expressão e Arte Plástica, manifestadas
através da confecção de Flores. Os talentosos alunos que tiverem interesse em
concorrer poderão se inscrever e concorrerão ao título Aluno + Primavera.

1. Do Objetivo

1.1. O presente regulamento tem por finalidade disciplinar as regras do concurso
Aluno + Primavera, que visa eleger alunos regularmente matriculados no Ensino
Fundamental ou Médio, no município de Mafra. Serão vencedores e receberão a
premiação, dentre os inscritos, os 05 (cinco) primeiros colocados, segundo crivo da
comissão julgadora.

2. Do Concurso

2.1. O presente concurso tem o objetivo de eleger os cinco melhores candidatos para
representar o município de Mafra, através de sua expressão artística em forma de flor.

2.2. Aqueles que, de forma criativa e inovadora, melhor se expressarem receberão o
título de ALUNO + PRIMAVERA.

2.3. A flor pode ser feita de materiais diversos, preferencialmente com materiais de
uso reciclável.

2.4. A flor deve obrigatoriamente ter tamanho padrão de 30x30cm.

2.5. O evento de abrangência cultural é uma promoção da Prefeitura Municipal através
da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. E realizar-se-á no dia 25 de
setembro de 2022, nas imediações da Ponte Dr. Diniz Assis Henning, com início às 14h.



2.6. A Administração do Concurso, assim como o julgamento das premiações, serão
feitos por uma comissão. Essa comissão será formada por representantes dos
seguintes segmentos:

- 01 Representante da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.

- 01 Representante do Departamento de Cultura de Mafra.

- 01 Representante do Executivo Mafrense.

3. Dos Requisitos para Inscrição

3.1. Serão aceitas inscrições de candidatos desde que preenchidos os seguintes
requisitos:

I. Estar regularmente matriculado emMafra, Santa Catarina.

II. Ser aluno do ensino Fundamental I; Fundamental II ou do Ensino Médio.

III. As inscrições serão aceitas no período de 18 de agosto até 21 de setembro de 2022,
na sede da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura (Av. Cel. José
Severiano Maia, 441).

3.2. Para a inscrição, os candidatos deverão obrigatoriamente:

a) Preencher o formulário físico;

b) Anexar fotocópia do comprovante de escolaridade; Comprovante de matrícula ou
outro que comprove vínculo estudantil com a escola.

c) Aceitar o Termo de Responsabilidade e uso de imagem anexo ao formulário,
conforme regulamento;

d) Caso a inscrição do candidato não apresente todos os documentos relacionados nos
itens ou não sejam recebidos até a data e horário estipulados, o candidato estará
automaticamente desclassificado da participação no concurso.

4. Da Avaliação:

5.1. Serão avaliados os seguintes quesitos:



a) Estética;

b) Criatividade;

c) Inovação;

d) Sustentabilidade;

e) Identidade do município (do turismo, dos símbolos, da cultura, da educação, etc...).

Mafra/SC, 17 de agosto de 2022.

Prefeitura Municipal de Mafra
Secretaria de Educação, Esporte e Cultura


