REGULAMENTO MOSTRA DE DESENHO
PROJETO PAN-DE-MIA COMO FALAR COM AS CRIANÇAS SOBRE TUDO QUE
ACONTECEU
I – MOSTRA DE DESENHOS
O Projeto PAN-DE-MIA Como falar sobre tudo que aconteceu tem como objetivo despertar o
gosto das crianças pela arte através da literatura, promovendo novos acessos.
Os livros se interagem a partir de diálogos corriqueiros entre pai e filho, entre responsável e
criança. A partir destes diálogos surgem personagens- chave para o debate de três temas
centrais:
Livro 1 - Dra PAN - traz de maneira lúdica o que é o vírus e, numa viagem por dentro do nosso
corpo, convida a criança a entender como ocorre cada etapa da contaminação.
Livro 2 - Amiga DÊ - traz o relato simples, porém muito significativo de uma criança que passou
pela experiência do Coronavírus em casa e que encarou os desafios psicológicos e o tratamento
da doença dela (assintomática) e dos pais com força, esperança e vontade de viver.
Livro 3 - Gata MIA - traz no monólogo com uma gata todas as experiências de angústia, tristeza,
raiva do personagem central diante das limitações impostas neste período, bem como as
experiências positivas vividas: pais mais em casa, novas formas de brincar, a valorização da
simplicidade.
II - PARTICIPANTES
As crianças apresentam em desenhos seus sentimentos e suas impressões com relação à coletânea
pan-de-mia como falar com as crianças sobre tudo que aconteceu.
https://www.projetopandemia.com.br/literario
III - NORMAS GERAIS
Para participar, a criança precisa, obrigatoriamente, estar matriculada em uma instituição de
ensino e ou assistida por Organização da Sociedade Civil – OSC, no município de Araxá/MG.
Cada Instituição, responsável pelo aluno de 6 a 9 anos, para validar a participação da criança
deverá preencher a ficha de pré-inscrição disponibilizada no site do Projeto.
As Instituições de Ensino e OSCs que trabalham com crianças poderão enviar desenhos mas
somente, um desenho de cada livro por aluno. As fichas de inscrições, assim como os desenhos
devem ser anexados e enviados por e-mail
-

O nome da Instituição de Ensino ou Osc e o nome da criança deve estar no título do anexo;
Os desenhos deverão ser escaneadas de forma legível e compreensível;
O prazo para entrega da ficha de pré inscrição e desenho termina no dia 01/12//2021 às
23h59;
Cada aluno pode participar com um desenho de cada livro;
Será validada o desenho na Mostra, crianças de 6 a 9 anos;
A Mostra de desenho será divulgada no site de 21/11/2021 até 30/12/2021
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IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao assinar ficha de inscrição o autorizador declara-se ciente e de acordo com as normas
presentes no Regulamento. Os responsáveis, no ato da pré inscrição, automaticamente
concedem autorização para publicação e divulgação dos desenhos, tal como autoriza o uso de
sua imagem na forma de fotos ou vídeos, em redes sociais ou outros canais de comunicação.
Para tal, devem assinar a ficha de inscrição que contem o “Termo de Autorização” estará no site
do Projeto PAN-DE-MIA, no ícone “MOSTRA DE DESENHOS”

PROJETO PAN-DE-MIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wanessaborges@live.com – 36615053 - 998087177
https://www.projetopandemia.com.br/literário

