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CONCURSO DE REDAÇÃO E DESENHO INFANTIL 

(Toda criança tem direito a liberdade, ao respeito e a dignidade) 

 

Objetivo: Comemorar os 30 anos da lei 8069/90, lei do Estatuto da Criança e 

do Adolescente.  

Objetivos Específicos:        

   •  Apresentar a lei   nº 8.069, de 13 de julho de 1990 aos alunos;        

    •. Desenvolver a sua visão crítica sobre a lei em destaque; 

    •. Estimular a escrita e o desenho como forma de conhecer os direitos das 
crianças e adolescentes.  

 

Desenvolvimento, Mediante as leituras realizadas pelos alunos dos 3° ao 
9°ano e a mediação dos professores com os alunos da educação infantil, 
referente à lei 8.069/90, lei que garante o zelo pelos direitos das crianças e dos 
adolescentes, os mesmos terão que desenvolver uma redação e um desenho 
infantil com foco no art. 4° do referido estatuto, o qual é referente aos direitos à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, os mesmo serão elementos de pesquisa para 
a produção da redação e o desenho em discussão. 

 

Pontos importantes a serem avaliados:  

1° a escrita da redação  

2° criatividade do desenho  

3° a mensagem exposta pelos alunos  

 

Avaliação: Será realizada diante a leitura e escrita com observação dos 

pontos apresentados na proposta do projeto, e analise dos desenhos que mais 

transmitir a mensagem principal.  

 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei8069_02.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei8069_02.pdf


A premiação se dará as três fases: Educação infantil ao 2°, 3° ao 5° ano e 6° ao 

9° ano do ensino fundamental, as premiações são 3 Smartphone Multilaser 

Ms50l 3g Quadcore 1gb Ram Tela 5 Pol. Será um ganhador por cada fase.  

 

Cronograma 

10.07 Apresentação do Projeto e início das inscrições.  

14.07 Apresentação da LEI 8.069/90, e capacitação sobre o ECA e Discussão 

sobre a temática com os professores. 

21.07 Realização e entrega das Redações. 

22.07 Correção das Redações. 

23.07 Correção das Redações. 

27.07 Entrega das Redações corrigidas a equipe pedagógica. 

28.07 Organização dos nomes premiados. 

31.07 Encontro e Entrega das premiações. (virtualmente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


