
 

 
MUNICÍPIO DE TAPERA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER 

 

1. Dados de Identificação 

 

1.1 Título: Concurso de Mascote e Nome – Programa de Educação Fiscal 

1.2 Realização: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer e Secretaria 

Municipal da Fazenda e Planejamento 

1.3 Período de Realização: Agosto a Outubro de 2019 

1.4 Público Alvo: Alunos de 6º ao 9º ano das escolas das redes Municipal, Estadual e 

Particular de Tapera 

 

2. Justificativa 

 

Considerando que o atual contexto socioeconômico exige um cidadão que   

compreenda o papel do Estado, seu financiamento e sua função social, dominando os 

instrumentos de participação popular e também de controle do gasto público, bem como o 

compromisso da escola com a formação cidadã dos alunos, está sendo desenvolvido no 

Município o Programa Educação Fiscal. Com o intuito de incentivar a participação dos alunos 

nas ações do Programa, valorizando a sua criatividade e autonomia, lançamos o Concurso para 

a escolha do Mascote e de seu nome, os alunos do 6º ao 9º ano, das escolas do Município. 

 

3. Objetivos 

 

3.1. Despertar nos alunos o interesse pelo tema da tributação, objetivando contribuir com a 

formação de uma consciência de que todos os munícipes são responsáveis por fazer a sua parte 

no processo de financiamento e manutenção do Estado. 

3.2. Valorizar o empenho, dedicação e comprometimento dos professores orientadores, a fim de 

estimular a realização de uma prática pedagógica que valorize o desenvolvimento de diferentes 

habilidades. 

3.3.  Contribuir com a valorização da criatividade, originalidade, talento e autonomia dos alunos, 

tendo em vista a sua formação integral. 

 

 



 

REGULAMENTO DO CONCURSO 

 

1. DO CONCURSO 

 

Art. 1º O 1º Concurso de Mascote e Nome para o Mascote destina-se a todos os estudantes do 

6º ao 9º ano das escolas do Ensino Fundamental do Município.       

 

2. DAS CATEGORIAS 

 

Art. 2º O Concurso é composto por Duas categorias, a Categoria Mascote e a Categoria Nome 

para o Mascote. 

 

§ 1º Para participar da Categoria Mascote, o aluno deverá criar o mascote em formulário 

específico, indicando o nome da Escola e do professor orientador do seu trabalho. 

 

§2º   Para participar da categoria NOME para o MASCOTE, o aluno deverá criar um nome para o 

Mascote, indicando o nome da escola e do professor orientador do seu trabalho.  

 

3. DA PARTICIPAÇÃO 

 

Art. 3º. Poderão participar deste Concurso os alunos do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental, 

regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino da rede pública ou privada do 

Munícipio. 

 

§ ÚNICO: Cada aluno poderá participar com 1 (um) trabalho em cada uma das categorias ou 

escolher a categoria que deseja participar, com apenas 1 (um) trabalho. Dessa forma, o mesmo 

aluno poderá ser premiado na categoria Mascote e na categoria Nome do Mascote, visto que se 

tratam de categorias diferentes e serão julgadas de forma distinta.



 

4. DAS ETAPAS DO CONCURSO 

 

Art. 4º. O Concurso do Mascote e do Nome do Mascote do Programa da Educação Fiscal de 

Tapera terá duas etapas a saber: 

 

Etapa Escolar - Caberá a cada escola orientar e acompanhar seus alunos para a     participação 

no Concurso. Cada escola também constituirá uma Comissão Julgadora, a qual terá a 

incumbência de escolher os 3 melhores Mascotes e os 3 melhores Nomes de Mascote da 

escola. Após a escolha, a escola enviará os trabalhos vencedores da Etapa Escolar para a 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, impreterivelmente até o dia 04 

de outubro, em dois envelopes desidentificados e lacrados, com numeração idêntica, sendo 

que um conterá a ficha de identificação do aluno e outro conterá o trabalho a ser avaliado. Os 

envelopes serão fornecidos pela Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento, junto com 

este regulamento. 

 

Etapa Municipal - Caberá à Administração Municipal constituir uma comissão julgador, que 

será responsável pela escolha do Mascote e do Nome do Mascote do programa de Educação 

Fiscal do Município de Tapera. 

 

Art. 5º. A comissão julgadora será composta por sete integrantes, a saber: 

 Um representante da Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento; 

 Um representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer; 

 Um representante da Associação Comercial e de Serviços - ACIT; 

 Um representante do magistério, na área de letras, desde que não possua vínculo 

profissional com as escolas participantes; 

 Um representante da área de artes gráficas, desde que não possua vínculo com as 

escolas participantes; 

 Um representante da área de ciências contábeis ou econômicas; 

 Um profissional de reconhecido conhecimento na área de artes plásticas. 

 



 

Art°. 6°. A comissão julgadora reunir-se-á no dia 07 de outubro, às 9 horas, na Sala de Reuniões 

do Centro Administrativo, para realizar o julgamento e escolha do Mascote e do Nome do 

Mascote. 

 

5. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 

Art. 7°. A escolha do Mascote se dará mediante os seguintes critérios: 

 Criatividade: o desenho proposto deverá demonstrar a criatividade do aluno na 

criação do Mascote, com o uso de técnicas, cores, linhas e estruturas diferenciadas, 

que evidenciem o talento do aluno para criar, inventar e inovar. 

 Originalidade: o desenho deverá ser singular, peculiar, representando algo inovador, 

uma maneira de se expressar ou de agir completamente independente e particular; 

 Coerência com o tema: mascote deverá guardar coerência com o tema do Programa 

de Educação Fiscal, o que será demonstrado na justificativa do trabalho. 

 Justificativa:  deverá ser apresentado um texto, que siga as normas ortográficas 

vigentes, que leve os julgadores a compreenderem o desenho proposto, dentro de 

uma construção lógica, demonstrando a coerência do desenho proposto com o tema. 

Art. 8°. A escolha do Nome do Mascote se dará mediante os seguintes critérios: 

 Criatividade: o nome proposto deverá demonstrar a criatividade do aluno na criação, 

invenção e que evidencie o talento do aluno para criar, inventar e inovar. 

 Originalidade: o nome deverá representar uma maneira de se expressar ou de agir 

completamente independente, particular, demonstrando uma proposta inovadora; 

 Coerência com o tema: o nome deverá guardar coerência com o tema do Programa 

de Educação Fiscal, o que será demonstrado na justificativa do trabalho. 

 Justificativa:  deverá ser apresentado um texto, que siga as normas ortográficas 

vigentes, que leve os julgadores a compreenderem o nome proposto, dentro de uma 

construção lógica, demonstrando a coerência da proposta com o tema. 

 

 

 



 

6. DA PREMIAÇÃO 

 

Art. 9°. Os melhores trabalhos receberão a seguinte premiação: 

 Primeiro Lugar na Categoria Mascote: 1 smartphone 

 Primeiro Lugar na Categoria Nome do Mascote: 1 smartphone 

 Escola em que estuda o vencedor da Categoria Mascote: 1 notebook 

 Escola em que estuda o vencedor da Categoria nome do Mascote: 1 notebook 

 Professor Orientador do vencedor Categoria Mascote: R$300,00 

 Professor orientador do vencedor Categoria Nome do Mascote: R$ 300,00 

Art. 10. Todos os alunos finalistas receberão certificados, emitidos pela Secretaria Municipal 

de Educação, Cultura, Desposto e Lazer. 

 

7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E PREMIAÇÃO 

 

Art. 11. O resultado deste concurso será divulgado na noite de abertura da Feira do Livro, na 

data de 22 de outubro, no Centro de Eventos, com a entrega de todas as premiações aos 

vencedores. 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 12. As decisões da Comissão Julgadora serão soberanas, não se admitindo contra elas 

nenhum recurso. 

Art. 13. Eventuais dúvidas ou questões não contempladas neste Regulamento poderão ser 

esclarecidas pela Coordenação do Concurso, através dos endereços eletrônicos: 

tributos2@tapera.rs.gov.br e educacao5@tapera.rs.gov.br. 
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