
 
 

 

 
 

 
 

Estudante:________________________________________________________________ 

Ano:________            Turma:________             Data de nascimento:_____/_____/________  

Idade até 15 de novembro:________________ 

Endereço:_________________________________________________________________ 

CEP:_____________________ Telefone residencial:_______________________________ 

Declaraçao do estudante sobre a paz:___________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

Responsável:______________________________Fone: (     )________________________ 
 

INFORMAÇÕES  
Inscrições 

- Poderão participar os estidantes que até o dia 15 de novembro tenha 11, 12 ou 13 anos completos. 
- As iscrições serão realizadas no Colégio, mediante entrega da ficha devidamente preenchida e do cartaz até o 
dia 23 de outubro. 
- O cartaz deverá seguir rigorosamente as seguintes orientações: 
. seguir o tema “A paz por meio do Serviço”; 
. deve ser de autoria de um estudante Quinze, portanto, precisa ser original e não pode ser feito em grupo ou 
em dupla; 
. não deve ser menor que 33 por 50 centímetros ou maior que 50 por 60 centímetros; 
. todo o espaço deve ser preechido, assim, áreas em branco devem ser evitadas; 
. usar cores fortes, vibrantes; 
. não poderá ser montado ou emoldurado, tampouco plastificado; 
. cada estudante só poderá inscrever um cartaz; 
. a técnica de confecção é livre: pode ser usado tinta, lápis de cor, cera, desde que não haja risco de manchar; 
. não serão aceitos cartazes em três dimensões; 
. nada poderá ser colado, grampeado ou afixado no cartaz; 
. não incluir números ou palavras em qualquer idioma; 
. assinatura deverá constar no verso; 
. deverá ser feito em material flexível  que possa ser enrolado e colocado em um tubo para remessa pelo correio; 
. não pode ser dobrado ou amassado. 
O descumprimento dessas normas acarretará desclassificação do cartaz. 
 

Julgamento e resultado 
Serão considerados os critérios originalidade, mérito artístico e expressão do tema proposto. 
O vencedor representará o Colégio no Concurso Internacional promovido pelo Lions Clubs International. O 
Vencedor Internacional do Concurso do Lions  ganhará viagem para participar de cerimônia de premiação (com 
direito a dois acompanhantes - familiares) e premiação em dólar. Os vencedores do prêmio de Menção Honrosa, 
também promovido pelo Lions, receberão pr~emio em dinheiro e um certificado de mérito. 
O resultado do Destaque Quinze – Desenho Temático será divulgado no dia 30 de outubro. 
Exemplo de desenho selecionado 
Para auxiliar a compreensão da proposta, observe estes desenhos que foram destaques do concurso e procure 
seguir essa linha de cores e uso do espaço da folha de papel. Mas, atenção: seja original! 
 

 
 
 

 

Mais informações: https://www.lionsclubs.org/pt/start-our-approach/youth/peace-poster (Concurso 
Internacional de Cartaz sobre a Paz). 
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