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PRÊMIO  CIDA  MATTAR  2022 

EDIÇÃO ESPECIAL - ESTUDANTES 

REGULAMENTO 

 

 

 

CAPÍTULO I - DO PRÊMIO 

 
Art. 1º - O “Prêmio Cida Mattar” foi instituído com a visão de reconhecer o mérito de 

professores e educadores sociais, das escolas e organizações associadas à AECEP - 

Associação de Escolas Cristãs de Educação por Princípios, sita à   Rua Carlos Villalva, nº 01 - Cj. 

94 - Vila Guarani - São Paulo - SP - CEP: 04307-000. 

 

Art. 2º - O “Prêmio Cida Mattar” foi instituído em honra a Cida Mattar, pioneira da Abordagem 

Educacional por Princípios  no Brasil, e uma das fundadoras da AECEP. 

 
Art. 3º -  O “Prêmio Cida Mattar Edição Especial” consiste na seleção e premiação de uma 
produção artística, na forma de desenho, comemorativa dos 200 anos da Independência 
do Brasil, inédito, desenvolvido por estudante de escola ou organizações associadas à 
AECEP. 
 
Art. 4º - São objetivos desta edição do “Prêmio Cida Mattar”: 

 
§1º - Aproximar a comunidade de pais e estudantes da AECEP a fim de fortalecer 
a nossa visão institucional: “Escolas, famílias, igrejas e membros da comunidade 
integrados na formação de uma geração com caráter e competência, manifestando 
o valor do modelo educacional Bíblico para edificar nações.” 
 
§2º - Estimular e promover a participação ativa dos estudantes e famílias na 
pesquisa e escrita da História Providencial do Brasil. 
 
§3º - Oportunizar  aos estudantes a manifestação de sua expressão criativa, por 
meio da compreensão e comunicação da Visão Providencial da História do nosso 
país, por ocasião das comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil. 

 
                     CAPÍTULO II - DA PROMOÇÃO 

 

Art. 5º -  O “Prêmio Cida Mattar- Edição Especial 2022” é promovido pela AECEP – Associação de 
Escolas Cristãs de Educação Por Princípios. 

 
Art. 6º - Compete a essa Associação e aos diretores das escolas e organizações associadas 

divulgarem o concurso e incentivarem a participação dos estudantes de sua instituição de 

ensino. 

 
                       CAPÍTULO III - DA CANDIDATURA 

 
Art. 7º -  O “Prêmio Cida Mattar- Edição Especial 2022” destina-se aos estudantes de qualquer 

idade que estejam matriculados nas escolas e organizações associadas à AECEP. 

 
§ 1º - A arte produzida por meio de um desenho, deve ser autoral, sob a supervisão 
e orientação do professor, no ambiente escolar.  

 
§2º - Para a produção da arte, os estudantes do Ensino Fundamental e Médio 
devem antes, ser orientados a realizar a pesquisa 4 passos sobre o tema  
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“ Bicentenário da Independência do Brasil ”. A Pesquisa deverá ser anexada 
juntamente com a arte (desenho) produzido.  
 
§3º - Estudantes da Educação Infantil e do 1º ano para produzirem suas artes 
(desenho) devem, anteriormente, ser orientados, ensinados e inspirados a respeito 
do  tema “ Bicentenário da Independência do Brasil ”. 
 
§4º - A arte produzida pelo estudante deverá ser enviada por meio de documento 
digitalizados no e-mail premio@aecep.org.br  e  por meio do correio a arte original, 
conforme descrito no capítulo V.  
 
§5º -  Apenas poderão ser inscritos produções artísticas de estudantes das escolas 
associadas com o tema  relativo ao proposto neste regulamento. 

 

CAPÍTULO IV - DA INSCRIÇÃO, ELABORAÇÃO DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA 

 
Art. 9º - As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no período de 01 de março a 29 de 
abril de 2022, diretamente no site da AECEP – www.aecep.org.br.   

 
§ 1º - Cada escola poderá inscrever produções de um (1) estudante de cada segmento 
que a escola oferece: 01 da Educação Infantil, 01 do Fundamental anos Iniciais, 01 do 
Fundamental anos Finais e 01 do Ensino Médio; 
 
§ 2º - O estudante precisa estar matriculado em uma das escolas associadas e ter 
autorização de seus pais para participar do concurso. 
 
§ 3º - A inscrição dos estudantes deve ser realizada pela direção ou coordenação 
da escola, tendo os documentos necessários de autorização dos pais preenchidos 
para a participação do estudante que são: 
 

I - A autorização assinada e digitalizada do responsável para participação do 
estudante no concurso e do uso do seu desenho e da sua imagem para 
divulgação,  
II - O Termo de cessão de direitos autorais (assinado e digitalizado) 
III - Uma foto da criança, vestindo o uniforme escolar e segurando o desenho 
enviado.  
IV - Todos os documentos devem ser digitalizados e enviados em arquivos no 
formato PDF, nomeados com o nome da criança e nível de ensino para o e-
mail premio@aecep.org.br.  Até a data de 31 de maio de 2022 
 Exemplo de nomeação do arquivo: Ana Maria Souza_ educacaoInfantil 
 

§ 4º - Os documentos para preenchimento estarão disponíveis no ato da inscrição 
pelo site www.aecep.org.br 
 
 § 5º - Não será considerada a inscrição cujo responsável não autorizou e assinou 

os documentos citados. 

 

§ 6º - Cada candidato poderá participar com apenas uma produção artística. 

 

mailto:premio@aecep.org.br
http://www.aecep.org.br/
mailto:premio@aecep.org.br
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Art. 10º - Cabe a escola selecionar os estudantes e as produções artísticas que participarão 
do concurso promovido pelo Prêmio Cida Mattar -Edição Especial 2022. 

 
Art. 11º - A produção artística do estudante deve ser realizada no ambiente escolar sob a 

supervisão e responsabilidade do em professor tutor. 

 

§1º - As produções artísticas, devem ser realizadas por meio de desenho autoral, 

ou seja, do próprio aluno, podendo ser utilizadas técnicas de desenho com pintura 

com lápis de cor, canetas esferográfica e/ou hidrográficas, giz de cera, giz pastel, 

giz pastel oleoso, nanquim, carvão, pinturas aquareladas e/ou outras técnicas 

 
§ 2º - Para estudantes da Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental são  
permitidos desenhos que também se utilizem de colagens. 

 
§ 3º - Podem ser apresentadas  produções artísticas, por meio de desenho, em    
papeis de qualquer tipo e em tamanho mínimo A4 e máximo A3. 
 
§ 4º - O verso da produção artística deverá conter um título individualizado  que 

demonstre a mensagem a ser transmitida por meio do desenho; nome completo do 

estudante, da escola em que está matriculado e ano escolar que frequenta 

 
Art. 12º - A inscrição implica a aceitação, pelos autores e seus responsáveis, das 
disposições do presente Regulamento e, inclusive, da autorização para publicação e uso 
de imagem do estudante e do trabalho pela AECEP e patrocinadores parceiros. 
 

§1º - O prazo para inscrição consta no Artigo 9º deste Regulamento. 
 

CAPÍTULO V - DO ENVIO DO TRABALHO E DOCUMENTOS. 
 

Art. 13º - O envio dos documentos requeridos na inscrição devem seguir as seguintes 

orientações: 

 
§1º - Os seguintes documentos:  autorização assinada e digitalizada do responsável 

para participação do estudante no concurso e do uso do seu desenho e da sua 

imagem para divulgação; o termo de cessão de direitos autorais (assinado e 

digitalizado); Devem ser digitalizados e enviados em arquivos no formato PDF, 

nomeados com o nome do estudante inscrito  e nível de ensino para o e-mail 

premio@aecep.org.br até o dia 31 de maio de 2022. 

Ex: Ana Maria da Silva_ educacaoinfantil 1 ( numerar ao final o arquivo) 

 

§2º - Envio de uma foto digitalizada do estudante inscrito, vestindo o uniforme 

escolar e mostrando a sua produção artística. O envio da foto deve ser junto com 

os arquivos dos documentos citados no paragrafo 1, em arquivo nomeado com o 

nome do estudante inscrito e nível de ensino para o e-mail premio@aecep.org.br 

até o dia 31 de maio de 2022. 

Exemplo para nomeação dos arquivos: Ana Maria da Silva_ educacaoinfantil 3 ( 

numerar ao final o arquivo) 

 
Art. 14º - O envio da produção artística- desenho – do estudante deverá ser realizada de  

mailto:premio@aecep.org.br
mailto:premio@aecep.org.br
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duas formas, no formato digital e físico via correio conforme segue: 

 
§1º - A produção artística em forma de desenho do estudante juntamente com a 
pesquisa 4 passos para inscritos a partir do 2º ano do Ensino Fundamental deverão 
ser digitalizadas e enviadas para o e-mail premio@aecep.org.br até o dia 31 de 
maio de 2022.  O verso da produção artística deverá conter o título da obra, nome 
completo do estudante, nome da escola em que está matriculado e ano escolar que 
frequenta, assim como na identificação da pesquisa 4 passos. Os arquivos 
digitalizados deverão ser salvos no formato PDF e nomeados com o nome do 
estudante inscrito  e nível de ensino 
Ex: Ana Maria da Silva_ ensinomedio 4 ( numerar ao final o arquivo de acordo com a 

sequência dos arquivos enviados) 

 

§2º - A produção artística em forma de desenho do estudante inscrito da educação 
Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental deverão ser digitalizadas e enviadas para 
o e-mail premio@aecep.org.br até o dia 31 de maio de 2022. No verso da 
produção artística deverá conter o título da obra, nome completo do estudante, 
nome da escola em que está matriculado e ano escolar que frequenta. Os arquivos 
digitalizados deverão ser salvos no formato PDF e nomeados com o nome do 
estudante inscrito e nível de ensino. 
Ex: Ana Maria da Silva_ educacaoinfantil 4 ( numerar ao final o arquivo de acordo com 

a sequência dos arquivos enviados) 

 

§3º - A digitalização das produções artísticas devem ser em boa resolução.  

 

§ 4º - O desenho original  do estudante deverá ser enviado ao escritório da AECEP 

e postado nos Correios até a data de 31 de maio de 2022. O desenho deve ser 

colocado em envelope endereçado para AECEP – Prêmio Cida Mattar - Edição 

Especial 2022 ;  Rua Carlos Villalva, nº 01 - Cj. 94 - Vila Guarani - São Paulo - 

SP - CEP: 04307-000. As produções artísticas feitas em papel em formato A3 

podem ser dobrados ao meio.  

 

§5º - No verso da produção artística deverá conter o título da obra, nome completo 

do estudante, nome da escola em que está matriculado e ano escolar que 

frequenta.  

 

§6º - Não serão aceitas produções artísticas que não tenham como tema o proposto 

neste regulamento. 

 

§7º - As produções artísticas - desenhos - não serão devolvidos após o 

recebimento. 

 

                        CAPÍTULO VI - DO CALENDÁRIO 

 
Art. 15º - Em sua Edição Especial, em 2022, o Prêmio Cida Mattar, obedece ao calendário 

constante no ANEXO I, deste regulamento. 

 

 

mailto:premio@aecep.org.br
mailto:premio@aecep.org.br
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CAPÍTULO VII - DO TEMA, DAS CATEGORIAS E DO CONTEÚDO DOS TRABALHOS 

 
Art. 16º - Poderão se inscrever trabalhos autorais que expressem a ideia da Visão 
Providencial da História, por ocasião da comemoração ao Bicentenário da Independência 
do Brasil. 
 

Art. 17º - As categorias dos trabalhos inscritos são: Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos 

Iniciais, Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio. 

 
CAPÍTULO VIII - DA COMISSÃO JULGADORA 

 
Art. 18º - A avaliação das produções artísticas será realizada por uma comissão julgadora 
composta de no mínimo três pessoas, a ser instituída pela Gestão de Conhecimento da 
AECEP. 

 
Art. 19º - A comissão julgadora selecionará os melhores trabalhos para premiação de cada 
categoria: Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais, Ensino Fundamental Anos 
Finais e Ensino Médio.  

 
CAPÍTULO IV - DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 
Art. 20º - A seleção dos projetos seguirá os critérios para a avaliação de acordo com os parágrafos 
abaixo descritos:  
 

§ 1º - Produção artística autoral, por meio de desenho, tendo como tema principal 
as comemorações relativas ao “Bicentenário da Independência do Brasil. A 
produção artística deve conter um título individualizado que demonstre a 
mensagem a ser transmitida por meio do desenho. 
 
§ 2º - A produção artística deverá ser realizada na escola, sob responsabilidade e 
supervisão de um professor tutor. 
 
§ 3º - Deverá ser realizado e entregue, conforme as instruções constantes no 
capítulo V deste regulamento. 
 
§ 4º - Serão considerados entre os critérios de avaliação a organização, 
o capricho, completude, beleza estética, visão providencial da história e mensagem 
a ser transmitida por meio da produção artística. 
 
§ 5º - a comissão julgadora terá critérios pré -estabelecidos de avaliação  
para cada nível de ensino.  
 

 
             CAPÍTULO X - DA PREMIAÇÃO 

 
Art. 21º - Será premiada a arte de um estudante por nível de ensino que melhor atender aos 
requisitos deste regulamento e cuja arte expressar melhor a ideia da Visão Providencial da 
História, por ocasião das comemorações relativas ao Bicentenário da Independência do 
Brasil. 
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Art. 22º - Às produções artísticas selecionadas  em primeiro lugar  em cada nível de ensino serão 
conferidos os seguintes prêmios: um fichário, certificado de premiação e brinde surpresa. 
  
 
Art. 23º - O resultado do “Prêmio Cida Mattar  - Edição Especial  2022” será divulgado por 
telefone e formalmente por e-mail as escolas premiadas, por parte da Gestão de 
Relacionamento da AECEP. E, posteriormente, divulgado através do site e redes sociais da 
AECEP. 

 
Art. 24º - A  premiação será entregue em cerimônia específica durante o 31º Workshop  que 
ocorrerá em   julho de 2022, em local a ser divulgado. Fica a critério do responsável pelo 
estudante premiado participar da Premiação ou delegar à Escola a responsabilidade de o 
representar.  
 

CAPÍTULO XI - DOS DIREITOS AUTORAIS 
 

Art. 25º - A formalização da inscrição no Prêmio Cida Mattar pelo participante, implica, em 

caráter irrevogável, irretratável e gratuito: 

 
§ 1º - A cessão total, para a AECEP e para as instituições parceiras do Prêmio, dos 
direitos patrimoniais de autor sobre todas e quaisquer obras intelectuais criadas e 
produzidas no âmbito do Prêmio, concluídas ou inacabadas, em qualquer formato ou 
suporte; 
 
§ 2º - Todos os trabalhos premiados passarão automaticamente a fazer parte do acervo da 
AECEP e poderão ser por ela publicados em quaisquer mídias, em formato eletrônico 
ou impresso, a fim de ser distribuído gratuitamente ou, se necessário, comercializado, 
com vistas à divulgação da Abordagem Educacional por Princípios no Brasil ou no 
exterior. As produções artísticas publicados serão acompanhados dos créditos de 
autoria com nome dos vencedores e das escolas onde foram desenvolvidos. 
 
§ 3º - A autorização de uso de nome, voz, apelido, imagem, dados escolares, ou 
biográficos, depoimentos e entrevistas, em todas e quaisquer ações e atividades 
relacionadas ao Prêmio, ou para fins acadêmicos, educacionais e científicos e em 
quaisquer materiais relacionados à sua implementação e divulgação, bem como de 
seus resultados, sem qualquer restrição de espaço, idioma, número de impressões, 
reimpressões, quantidade de exemplares, número de emissões, transmissões, 
retransmissões, edições, reedições, divulgações ou veiculações. 
 
§ 4º - As obras e os direitos de que tratam os incisos do caput poderão ser usados 
pela AECEP e pelos parceiros, direta ou indiretamente, total ou parcialmente, por si 
ou por terceiros, em conjunto ou separadamente, inclusive com outros direitos de 
terceiros, obras intelectuais, materiais e suportes, para os fins acima previstos, em 
qualquer mídia ou meio físico, visual ou sonoro, inclusive eletrônico, digital, redes de 
computadores, cabo, fibra ótica, rádio, fios telefônicos, sistemas de comunicação 
móvel, inclusive de telefonia celular, satélite artificial, alto-falantes ou sistemas análogos, 
ondas e quaisquer outros existentes. 
 
§ 5º - A cessão e a autorização de que tratam os incisos do caput serão válidas e 
eficazes no Brasil ou fora dele, pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos, a contar do início  
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do período de inscrição. 
 

Art. 26º - Ao inscrever-se, os responsáveis pelo participante autorizam também que as 

entrevistas e depoimentos que porventura sejam por ele concedidos à AECEP ou a terceiros 

contratados pela AECEP e pelos parceiros em virtude do Prêmio sejam reproduzidos por estas 

entidades, por si ou por terceiros e divulgados nos materiais, suportes, mídias e meios 

indicados neste regulamento. 

 
Art. 27º - A disposição, diagramação, ordenação, compactação, compilação, edição, organização 

ou editoração das obras e a utilização de uso de que tratam o Art. 25 poderão ser realizadas 

pela AECEP e pelos parceiros, a seu exclusivo critério. 

 

Art. 28º - A  AECEP e seus parceiros reservam-se  o direito de a seu exclusivo critério, não fazer 

uso das obras e dos direitos de que trata o Art. 30. 

 
Art. 29º - A  AECEP e seus parceiros poderão ceder a terceiros os direitos de que trata o Art. 

25 de modo a permitir que as obras ou direitos sejam usados, total ou parcialmente, desde 

que, para realização de ações e atividades relativas ao Prêmio. 

 
Art. 30º - A  AECEP e os parceiros  eximem-se de toda e qualquer responsabilidade decorrente 

do uso indevido por terceiros, no todo ou em parte, dos projetos ou dos direitos bem como de 

quaisquer suportes, materiais, mídias e meios em que eles estejam incluídos, inclusive 

mediante sua reprodução ou divulgação, no todo ou em parte, em sítios eletrônicos, blogs, 

comunidades virtuais e sítios desta natureza. 

 
§ 1º - Cabe a escola responsável pela inscrição do estudante, informar aos pais ou 
responsáveis as cláusulas deste regulamento, solicitar sua permissão para a 
participação do estudante e anexar quaisquer documentos que se fizerem necessários 
de direito de imagem ou autoria do estudante participante desta edição especial do 
Prêmio Cida Mattar. 

 
Art. 31º - Caberá à escola onde o estudante estiver matriculado, a responsabilidade exclusiva e 
integral pela certificação da autoria das produções artísticas inscritos, bem como por eventuais 
violações a direitos de autor, que ele vier a cometer, decorrentes de sua participação no Prêmio. 
 
Art. 32º - Caso venha a ser constatada cópia, parcial ou total do projeto ora inscrita,  o 
participante será eliminado do concurso e sua premiação será revertida ao próximo na lista de 
classificação, se for o caso. 
 

CAPÍTULO XII - DA DESCLASSIFICAÇÃO 
 
Art. 33º - Serão desclassificados os trabalhos que não estiverem ajustados a todos os requisitos 
e orientações deste regulamento. 
 
Art. 34º - Serão desclassificados os trabalhos que sejam constatados como cópia, parcial 
ou total, de imagens, logomarcas e slogans. 
 
Art. 36º - Serão desclassificados os trabalhos que não tenham sido realizados pelo próprio  
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estudante. 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 37º - A participação no concurso implica total concordância com as normas que regem o 
presente regulamento. 
 
Art. 37º - As escolhas dos selecionados, dos premiados e da comissão julgadora, assim como 
a decisão de casos omissos neste regulamento serão de inteira responsabilidade da AECEP, 
de forma soberana e irrecorrível. 
 
Art. 38º - Fica eleito o foro da comarca de São Paulo, para dirimir quaisquer controvérsias surgidas 
em decorrência do Prêmio. 

 
São Paulo, 02 de março de 2022 
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ANEXO I 
Cronograma de atividades 

 

Atenção ao cronograma para cumprir as datas 
estipuladas. Não serão abertas exceções. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ETAPAS DESCRIÇÃO DATA ENTREGA 

1ª. Divulgação para Escolas 
Associadas 

02/03  a 29/04/22 
 

2ª. Abertura de Inscrição 02 de março de 2022 

3ª. Encerramento das inscrições 29 de abril de 2022 

6ª. Prazo máximo para envio das 
produções artísticas dos 

estudantes inscritos e 
documentos exigidos. 

Por meio digital e correio. 

31 de maio de 2022 

7ª Data divulgação do prêmio para 
os premiados 

01 de julho de 2022 

8ª. Data divulgação do prêmio aos 
associados 

31º workshop da AECEP 


