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SELEÇÃO DE DESENHO PARA A LOGOMARCA DA COMENDA ESCOLA 

ALFABETIZADORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MOJU 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOJU, no cumprimento das 

atribuições conferidas pela lei 9394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 

LDB, lei 13.005/2014 - Plano Nacional de Educação - PNE - e pelo decreto nº 9765/2019 que 

institui a Política Nacional de Alfabetização - PNA -, torna pública a seleção de desenhos para 

a logomarca da comenda ESCOLA ALFABETIZADORA. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Este Edital busca incentivar as instituições de ensino do município de Moju e os 

estudantes a participarem das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação, 

integrando o trabalho pedagógico entre Aluno, Escola e Secretaria de Educação. 

 

2. DO TEMA 

No processo de alfabetização é importante que o professor(a) compreenda que os alunos 

podem aprender de diferentes maneiras, que o direito à alfabetização promove a cidadania e 

contribui para o desenvolvimento social e econômico do País e que a alfabetização impacta, de 

forma positiva, a aprendizagem no decorrer de toda a trajetória educacional, em seus diferentes 

níveis e etapas. Diante disso, propomos a criação de desenho criado pelos alunos com a 

temática: 

“ESCOLA ALFABETIZADORA” 

para a logomarca da Comenda ESCOLA ALFABETIZADORA, que será a principal 

premiação do Processo Seletivo de Escolas com Boas Práticas em Alfabetização de acordo com 

o Edital nº 01/2022 publicado pela Secretaria Municipal de Educação – SEMED. 

 

3. OBJETIVOS 

● Selecionar o desenho da logomarca da Comenda “Escola Alfabetizadora”; 

● Incentivar a criatividade e o desenvolvimento cognitivo, artístico e emocional dos 

alunos. 

 



4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR 

● Ser estudante da Rede Pública Municipal de Ensino de Moju no ano letivo de 2022. 

 

5. DAS REGRAS PARA A ELABORAÇÃO DO DESENHO 

1) O desenho deve ser original. 

2) O desenho deve estar diretamente relacionado à temática proposta (Escola 

Alfabetizadora). 

3) O desenho não pode ter cunho pejorativo ou incitar danos morais, culturais ou religiosos 

de qualquer natureza. 

 

6. DA SELEÇÃO: 

O processo de seleção de desenho para a logomarca da Comenda Escola Alfabetizadora 

acontecerá em duas etapas: 

Etapa 1: na própria escola 

 A escola deve fazer um concurso interno e selecionar o desenho mais adequado à 

temática. 

 O desenho selecionado pela equipe gestora ou pelos técnicos escolhidos pela escola, 

deve ser encaminhado à Secretaria de Educação via ofício para a seleção da etapa 2. 

Etapa 2: na SEMED 

 A Secretaria de Educação receberá um desenho de cada escola. 

 A Secretaria de Educação montará uma equipe técnica para analisar e escolher o 

desenho que mais se adeque à temática “Escola Alfabetizadora”. 

 A equipe técnica analisará os seguintes critérios: 

Critérios Pontuaçã

o 

Ser original  1,0 

A temática está relacionada com a alfabetização escolar 2,0 

Descrição clara dos elementos que compõem o desenho (cores e formas) 4,0 

Ter enquadramento adequado ao tamanho do papel ou forma geométrica 

escolhida 

1,0 

Ser construído a mão livre 2,0 

Total de pontos  10,00 

 

 

7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 



 O desenho escolhido será divulgado pelo site oficial da Prefeitura Municipal De Moju, 

assim como pelas redes sociais como o Instagram da SEMED e grupos de Whatsapp.  

 

8. DO CRONOGRAMA 

ETAPAS  DATAS 

Divulgação do edital 06/10/2022 

Período para a realização da primeira etapa  07/10/2022 a 28/10/2022 

Período de recebimento dos desenhos selecionados na etapa 1 

pela SEMED 

31/10/2022 a 04/11/2022 

Resultado final  10/11/2022 

 

 

 

 

 

 

Moju/PA, 06 de outubro de 2022 

 

 

 

 

 

 

SANDRA HELENA ATAÍDE DE LIMA 

Secretária Municipal de Educação de Moju 


