SUBSEDES DO CRP SP
ASSIS

SANTOS
Rua Osvaldo Cruz, 47

cep 19800 000, Assis - SP

Rua Martin Francisco, 225, Encruzilhada
g

cep 11015 480, Santos - SP

Tels. (018) 322-6224, 322-3932

I

Tel. (13) 3235-2324, 3235-2441

e-mail assis@crpsp.org.br

|

e-mail crpsto@crpsp.com.br

BAURU

S.). DO RIO PRETO

Rua Albino Tâmbara, 5-28

Rua Coronel Spínola de Castro, 3360

VI. Cidade Universitária

2- andar, BI. B, Ed. Firenze, Centro

cep 17044 230, Bauru - SP

cep 15015 500, S.J. do Rio Preto - SP

Tel. (14) 223-6020

t

Tels. (17) 235-2883, 235-5047

e-mail bauru@crpsp.org.br

'i,

e-mail crpsjrp@crpsp.com.br

CAMPINAS

VALE DO PARAÍBA/LIT. NORTE

Rua Frei Manoel da Ressureição, 1251

Rua Nancy Guisard, 25, Centro

Guanabara, cep 13073 021, Campinas - SP

;

cep 12030-070, Taubaté - SP

Tels. (19) 3243-7877, 3241-8516

]

Tels. (12) 233-3867, 232-9357

e-mail campinas@crpsp.org.br

e-mail taubate@crpsp.org.br

GRANDE ABC
Rua Luiz Pinto Ftáquer, 523, Sala 61, 6^ andar
Centro, cep 09010 090, Sto. André - SP

)
);

Conselho Regional
de Psicologia SP

|

Rua Arruda Alvim, 89, Jardim América

Tel. (11) 4436-4000
e-mail crpsta@crpsp.com.br

RIBEIRÃO PRETO
Rua Thomaz Nogueira Gaia, 168

j

cep 14020 290, Ribeirão Preto - SP
Tels. (16) 620 1377
e-mail ribeirao@crpsp.org.br

cep 05010 020, São Paulo, SP
Tel. (11) 3486 8214, fax (11) 3061 0306

'i

e-mail info@crpsp.org.br
site www.crpsp.org.br

APRESENTAÇÃO
o "Concurso Contra a Redução da
Idade Penal e a Favor da Cidadania"

QUEM PODE PARTICIPAR

COMO SE INSCREVP"»

Adolescentes: de 14 a 17 anos e onze meses (até a data da

Preencha a Ficha de Inscrição e vincule a ela o trabalho

inscrição) residentes no Estado de São Paulo

inscrito.

Professores/educadores: em atividade no Estado de SR em
escolas públicas e particulares (urbanas e rurais) ou

•
•
•
3
> No caso de "música", inscrições apenas por Correio ou
pessoalmente, anexando uma fita cassete com a

integra a Campanha "O futuro do Brasil

vinculados a ONGs - organizações não-governamentais que

não merece cadeia" lançada pelo

trabalhem com adolescente.

Conselho Regional de Psicologia SP e

Cada autor pode inscrever apenas uma obra (inédita e

apoiada por várias entidades

original) por categoria.

disquete, tamanho 20 x 30 cm, em baixa resolução -

CATEGORIAS

No caso de "texto", o material deve ter até três laudas(*)

defensoras da implantação do Estatuto
da Criança e do Adolescente - ECA.
Objetiva valorizar e divulgar
manifestações artísticas e educativo-

Adolescentes: as categorias são três - música, fotografia e
texto.
Professores/educadores: apenas uma categoria -

gravação da obra inscrita.
•4 No caso de "fotografia", juntar cópia de boa qualidade
em tamanho 20 x 30 cm ou imagem digitalizada em
150 dpi, arquivo JPG.
manuscritas (em letra de forma legível), datilografadas
ou digitadas em microcomputador (fonte 12, Arial; envie
cópia impressa e em disquete).
•••^ No caso de "atividade educativo-pedagógica", anexar

pedagógicas em torno do tema do

atividades educativo-pedagógicas desenvolvidas com

rebaixamento da maioridade penal.

adolescentes, no Estado de SR

relato da mesma em duas laudas (*) datilografadas ou,

Está aberto à participação de

PREMIAÇÃO

(fonte 12, Arial, cópia em papel e disquete), contendo o

Os três primeiros colocados (no caso de adolescentes, em

número de educandos envolvidos, os objetivos, a

adolescentes (de 14 a 17 anos e onze
meses), que podem inscrever

cada uma das categorias) receberão os seguintes valores

produções artísticas nas categorias

em dinheiro:

"música", "fotografia" e "texto", e de

i2 lugar: R$ 1000,00

professores/educadores, que podem

2^ lugar: R$ 800,00

inscrever "atividades educativo-

32 lugar: R$ 500,00

preferencialmente, digitadas em microcomputador

metodologia utilizada, a descrição das atividades
realizadas e seus resultados.
(*) uma lauda deve ter 20 linhas por 70 toques ou 1.400
caracteres, incluindo espaçamento

pedagógicas" desenvolvidas com

Os demais selecionados, até o 15- lugar, receberão Menção

Na sede do CRP SP, pelo Correio ou pela Internet

adolescentes durante os anos 2000 e

Honrosa.

(www.crpsp.org.br)

2001. Todos os trabalhos inscritos

fíf,,-»^ r.».«, PARA INSCRIÇÕES

ENDEREÇAMENTO

devem tratar do tema central desse
Concurso e os concorrentes devem
residir e atuar no Estado de São Paulo,

10 de maio de 2001

REGULAMENTO E FICHAS DE INSCRIÇÃO
Disponíveis no site, na sede e nas subsedes do CRP SP;

Por Correio ou pessoalmente:
Ao Conselho Regional de Psicologia SP
Concurso "Contra a Redução da Idade Penal e a Favor da
Cidadania"

será também enviado a ONGs e instituições de ensino

Rua Arruda Alvim, 89, Jardim América

fundamental e médio

cep 05410 020 São Paulo - SP
Pelo site do CRP SP (www.crpsp.org.br):
Preencher a Ficha de Inscrição constante no mesmo e
anexar o trabalho inscrito (exceto na categoria "música")

