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ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTSAL – CONCURSO DE SLOGAN,
MASCOTE E ESCUDO.
CEP 95325-000

VISTA ALEGRE DO PRATA

A Escolinha Municipal de Futsal da cidade de Vista Alegre do Prata, é ofertada
gratuitamente pela Prefeitura Municipal através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto.
Este projeto é destinado a crianças e adolescentes do gênero masculino e feminino, na faixa
etária dos 6 aos 17 anos. Com o objetivo de aperfeiçoar cada vez mais este projeto, está
sendo organizada a atividade de Concurso de Slogan, Mascote e Escudo, onde os alunos
inscritos na escolinha poderão elaborar seus desenhos. Os vencedores serão utilizados em
futuros uniformes esportivos (camisa, calções, meias) e para identificar o projeto em
comunicados oficiais e afins. Destacamos que é de extrema importância a participação dos
pais e alunos no desenvolver deste concurso.
Objetivo Geral: Criar um mascote, um escudo e um slogan como forma de identificar
o Projeto Escolinha de Futsal desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Vista Alegre do
Prata através da Secretaria Municipal de Turismo Cultura e Desporto.
Objetivos Específicos:
 Promover momentos de cooperação e parceria entre pais e filhos,
 Fortificar as relações entre família e esporte,
 Despertar a criatividade, a imaginação e o envolvimento da família,
 Identificar no trabalho proposto

uma oportunidade de

incentivar práticas

interdisciplinares.

REGULAMENTO:
 Todas as famílias com alunos inscritos na Escolinha Municipal de Futsal receberão
uma ficha de inscrição para participar do concurso de slogan, escudo e mascote.
 As fichas estarão disponíveis a partir do dia 02/04/18 e serão entregues aos alunos nos
horários em que os mesmos frequentam a escolinha.
 As fichas deverão ser preenchidas e entregues no período de 16/04/2018 a 23/04/2018,
junto ao Ginásio Municipal de Esportes nos horários destinados a escolinha ou na
Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desporto.
 Os trabalhos (desenhos) deverão ser entregues no período de 07/05/2018 a
18/05/2018, diretamente na Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desporto.

SLOGAN
 O slogan deverá ser escrito a mão livre, podendo ser colorido com lápis de cor e
canetinha.
 O escrito deverá ser apresentado em folha de desenho, com identificação no seu verso
contendo: nome do aluno, categoria que atua, e nome dos responsáveis legais do
aluno.
 O slogan não poderá ultrapassar de 30 letras no total da frase.
 Será observado na escolha do slogan a criatividade, a relação com o tema central do
projeto e a originalidade.
 Será aceito apenas um slogan por aluno

MASCOTE E ESCUDO
 O mascote e escudo deverão ser desenhados a mão livre pelos alunos, podendo ser
colorido com lápis de cor e canetinha.
 O mascote e o escudo deverão ser desenhados em folhas separadas.
 Os desenhos deverão ser apresentados em folha de desenho, com identificação no seu
verso contendo: nome do aluno, categoria que atua, e nome dos responsáveis legais do
aluno.
 Será observado para a escolha do mascote e escudo, a criatividade, a relação com o
tema central do projeto e a originalidade.
 O desenho do Mascote e Escudo deverá ter no mínimo 15 centímetros e no máximo 20
centímetros.
 Será aceito apenas um desenho do mascote e escudo por aluno

OBS.: Será escolhido mascote, escudo e o slogan que melhor representar o Projeto Escolinha
de Futsal, sendo que o aluno participante que vencer o slogan não poderá vencer o mascote e
escudo e vice-versa.
PREMIAÇÃO:
1º Lugar Slogan –Troféu e Certificado
1º Lugar Mascote –Troféu e Certificado
1º Lugar Escudo –Troféu e Certificado

COMISSÃO JULGADORA DOS TRABALHOS:
Para a comissão julgadora será convidado pessoas que têm conhecimento do trabalho
proposto, que não possuem vínculo direto com o município e será composta de no máximo
cinco pessoas.

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:
 A divulgação dos vencedores acontecerá durante um amistoso que será realizado no
dia 26 de Maio de 2018, junto ao Ginásio Municipal de Esportes de Vista Alegre do
Prata.

Contamos com a participação de todos!

Atenciosamente,

Simone Miotto
Secretária Municipal de Turismo, Cultura e Desporto.

Samir Petrykoski
Coordenador de Esportes e Professor.
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