
REGULAMENTO DO CONCURSO 18 ANOS DO ESTATUTO DA 
CRIANÇA E DO AODOLESCENTE 

O Conselho Regional de Psicologia da 6̂  Região-subsede Baixada 
Santista e Vale do Ribeira - CRP, o Conselho Regional do Serviço 
Social-CRESS, O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Santos - CMDCA e o Conselho Municipal da Assistência 
Social de Santos - CMAS promovem o presente concurso, que será 
regido pelo regulamento a seguir: 

DO TEMA 

"Os diversos olhares da criança e do adolescente pensando na 
Convivência Familiar, Comunitária, Educação, Cultura, Esporte e Lazer". 

DOS OBJETIVOS 

Estimular os alunos do ensino fundamental e médio das escolas 
públicas e privadas, e seus professores, a uma reflexão acerca dos 18 
anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

DOS PARTICIPANTES 

Alunos do ensino fundamental e médio, regularmente matriculados em 
estabelecimentos de ensino públicos e privados. 

CATEGORIAS DE PARTICIPAÇÃO 

1. Redação ou Poesia; 
2. Desenho ou Pintura; 
3. Fotografias ou Colagens. 

a) Redação ou poesia: deverá ser entregue digitada, em 
folha de papel tamanho A4, fonte Arial 12, máximo de 50 
linhas, espaço simples. 

b) Desenho ou Pintura: deverá ser entregue em papel, 
cartolina, ou outro material, desde que obedeça ao 
tamanho da folha A4. 

c) Foto: deverá ser entregue em papel fotográfico brilhante, 
sem borda ou moldura, no tamanho de 20 x 30 cm. 

d) Colagem: deverá ser entregue em cartolina, EVA ou 
outro material, no tamanho de 40 x 60 cm. 

LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DOS TRABALHOS 

Os trabalhos deverão ser entregues no Conselho Regional de 
Psicologia da 6̂  Região - subsede Baixada Santista e Vale do 
Ribeira, à Rua Cesário Bastos, no 26, na Vila Belmiro, em Santos, 
em horário comercial: 9h00 às IShOO, até o dia 30 de maio de 
2008. 

PREMIAÇÃO 

Os 3 primeiros colocados em cada categoria serão premiados com 
medalhas e certificados, assim como seus respectivos professores. 

O resultado do concurso será comunicado aos vencedores e as 
direções das escolas no dia 13.06.2008. 

A entrega dos prémios ocorrerá no dia 18 de junho de 2008, às 
IShOOmin, na Universidade Paulista - UNIP, na Av. Rangel Pestana, 
147 - Vila Mathias - Santos, SP. 

Os trabalhos serão expostos no dia do evento --""lemorativo aos 18 
anos do Estatuto da Criança e do AdolescenL*-

DA COMISSÃO JULGADORA 

A comissão julgadora será composta pelos membros da comissão 
organizadora do evento, a comissão gestora do CRP, e os indicados 
pelo CRESS, CMDCA e CMAS. 

A comissão julgadora, é soberana em suas decisões, às quais não 
se admitirão recursos. 

Os casos omissos serão resolvidos pela comissão julgadora. 

Promoção e Realização: 
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