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I – Tema: “O que é uma ponte?"

           “São José do Rio Pardo tem o destino das pontes, o de ser passagem e permitir
travessias.
 São José do Rio Pardo permite entradas e partidas, chegadas e despedidas, idas e vindas.
 São José do Rio Pardo é repouso obrigatório de quem passa e vai a qualquer direção.
 E feliz é o que nasceu e vive aqui, mas se partir, São José do Rio Pardo estará sempre
com ele.”
  (Nicola S. Costa) 

              A história da cidade é marcada pela passagem do escritor Euclides da Cunha, que
aqui residiu durante a reconstrução da Ponte Metálica. 
               Além da obra arquitetônica que ele reconstruiu, escreveu, ainda, na cidade, a
obra literária, “Os sertões”, reconhecida mundialmente.  
              A ponte simboliza a economia, a cultura e o modo de viver dos rio-pardenses.
Esteve, está e sempre estará presente na história e memória, começando pela própria
bandeira da cidade que ostenta de forma imponente, no brasão, a ponte, a nossa ponte. 
              É paisagem que atrai visitantes, paisagem que embeleza a cidade, símbolo de
orgulho de todos. 
              Estamos em um ano em que se comemora 100 anos da Semana de Arte Moderna
de 1922, um marco histórico para a maneira de ver, sentir e fazer arte no país e, por isso,
o concurso “OLHARES DA PONTE” tem como objetivo instigar no participante essa forma
de olhar para um bem histórico da cidade, porém de maneira mais sensível, estimulando
crianças e jovens a adentrar nesse universo artístico, por meio da pintura e do desenho. 
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I II – Público – Alvo: 

           Alunos regularmente matriculados da Rede de Ensino de São José do Rio Pardo,
participantes ou não da Semana Euclidiana 2022.

III – Critérios de Participação: 

a)     Por adesão de até 5 participantes por categoria;
b)     Desenho individual;
c)     Cada participante poderá se inscrever com apenas um desenho;
d)    Desenhos deverão ser inéditos. 

IV – Desenvolvimento do Trabalho:

 a)Considerar na produção artística a linguagem não verbal (cores, linhas, formas,
texturas) e os elementos simbólicos que fazem referência ao tema e ao título da obra,
representando sua poética individual; 
 b)A produção dos desenhos deverá ser supervisionada pelos professores e escolas
responsáveis;
 c)Ter como base para os estudos a história de São José do Rio Pardo, como referência os
livros do Professor Rodolpho Del Guerra e estudos da Semana de Arte de 22;
 d)Não poderá ser desenho impresso;
 e)Não poderá conter rasuras ou dobras;
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I I a)O desenho poderá ser: 
 ·Técnica preto e branco – lápis 6B 
 ·Caneta hidrográfica 
 ·Lápis de cor 
 ·Lápis de cor aquarelável 
b)O desenho/pintura deverá ser feito no papel TIMBRADO DA CASA EUCLIDIANA que será
entregue às escolas; 

OBS.: A inscrição do concurso será realizada no período de 13 de junho a 14 de julho na
Casa Euclidiana (Rua Marechal Floriano, 105 – Centro) 

V – Critérios de Avaliação:

           A Comissão de Avaliação, que será composta por membros do Departamento de
Esportes e Cultura e professores especialistas da área artística, levará em conta: 
 a)Pertinência ao tema proposto;
 b)Criatividade e originalidade;
 c)Relação ao título com o desenho produzido;
 d)Respeito às regras de apresentação do desenho. 

VI – Categorias:
a)     Categoria I – 06 a 07 anos 
b)     Categoria II – 08 a 10 anos 
c)     Categoria III – 11 a 13 anos 
d)    Categoria IV – 14 a 15 anos 
e)     Categoria V – Portadores de Necessidades Especiais 
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VIII – Premiação: 

           Os vencedores receberão o prêmio nos valores abaixo, que serão distribuídos de 1ª ao 3º colocado de cada
categoria: 

a)     1º colocado de cada categoria: 400,00 
b)     2º colocado de cada categoria: 250,00
c)     3º colocado de cada categoria: 150,00 

            O  (1º) primeiro colocado de cada categoria  ganhará do Restaurante Brasil, um almoço com sua família (pais
e irmãos- com compravação) em data a ser combinada com a Casa Euclidiana. 

Os vencedores deverão entregar na Casa Euclidiana até 5 dias úteis na Casa Euclidiana: 
 a)RG/CPF/Certidão de Nascimento do vencedor;
 b)RG/CPF dos pais ou responsáveis;
 c)Comprovante de Endereço;
 d)Número da Conta que o valor será depositado. 

OBS.: O número da conta deverá ser no nome do vencedor ou no nome do responsável que entregar a
documentação. 

IX – Disposições Finais: 

·A inscrição / entrega do trabalho no Concurso representa a aceitação do participante das normas contidas neste
regulamento pelo mesmo;
·As decisões da Comissão de Avaliação são soberanas, não cabendo recurso em qualquer instância;
·Serão desclassificados os desenhos que não se enquadrarem neste regulamento;
·A divulgação dos vencedores ocorrerá no dia 09/08/2022 , durante a  Semana Euclidiana 2022
·O prêmio será entregue após a Semana Euclidiana, desde que os documentos solicitados tenham sido entregues
corretamente de acordo com este regulamento;
·Os desenhos ficarão em exposição em local a ser definido e divulgado pela Casa Euclidiana. 

Ana Paula Lacerda
Curadora da Casa de Cultura Euclides da Cunha
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 Outras informações: 
Casa de Cultura Euclides da Cunha 
Rua Marechal Floriano, 105 
Telefone: (19) 3608 1022
e-mail:
casadeculturaeuclidesdacunha@gmail.com
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