
ONG CONECTANDO SORRISOS 
 

REGULAMENTO DO CONCURSO DO DIA DAS CRIANÇAS 2020 
 

O Presidente da Ong Conectando Sorrisos torna público, por meio desse documento, a 
abertura do Concurso do Dia das Crianças 2020 

 
1) O CONCURSO 

 
O concurso do Dia das Crianças 2020 é uma iniciativa da Ong Conectando Sorrisos visando               
incentivar a participação de crianças do Sul Fluminense em atividade de cunho cultural,             
educativo e socioambiental. 
 

2) A INSCRIÇÃO 
 
A inscrição poderá ser feita no período de 00h de 20/09/2020 até 23h59 de 29/09/2020,               
horário de Brasília.  
Os interessados em participar deverão se inscrever via Messenger (Inbox) na Página            
“Ong Conectando Sorrisos” no Facebook seguindo o menu interativo da página. 
 
O participante deverá enviar uma foto do brinquedo que montou seguindo as instruções             
previstas neste regulamento e nos materiais de divulgação disponibilizados em nossas           
redes sociais, respeitando a data limite. 
 
O brinquedo deverá ser montado com materiais recicláveis que a criança e a família              
possuam em casa, sem a necessidade de gastos financeiros para comprar peças e             
materiais adicionais. A ideia principal do concurso é promover o incentivo a reciclagem e              
reutilização, além de desenvolver a criatividade e a capacidade lúdica da criança. 
 
Será divulgado um vídeo explicativo pelas nossas redes sociais com maiores informações            
sobre como montar o brinquedo e quais materiais podem ser utilizados. 
 
Será necessário que o participante, sob orientação do seu responsável maior de idade,             
envie a foto do brinquedo montado, nome completo, endereço, número telefônico           
para contato, data de nascimento e escola onde estuda. 
 
 
 

3) OS REQUISITOS MÍNIMOS 
 
O participante deverá preencher os seguintes requisitos: 
 

a) Ter entre 06 e 12 anos completos na data de inscrição; 
b) Ser estudante regularmente matriculado em instituição de ensino no Sul Fluminense; 
c) Ter autorização do pai, mãe ou responsável legal; 
d) Enviar todo o material indicado no item anterior deste regulamento.  

 
 
 
 

 



4) A ELEGIBILIDADE 
 

Para participar, os candidatos devem preencher os seguintes requisitos: 
 

a) Estar ciente e concordar em ceder o projeto, foto, nome e direito de imagem, sem               
custos, para o uso sem restrição da Ong Conectando Sorrisos e instituições            
parceiras; 

b) Apresentar, por meio da foto, um brinquedo criativo e se possível original; 
c) Não ser membro da banca de avaliação; 

 
 

5) A AVALIAÇÃO 
 

a) Primeira Etapa: Inscrição 
 

A primeira etapa de avaliação é a verificação dos candidatos que cumpriram os requisitos              
mínimos e critérios de elegibilidade. 
 
Tendo sido aprovado na primeira etapa, o candidato fará parte do número dos elegíveis à               
pré-seleção de projetos (brinquedos). 
 

b) Segunda Etapa: Pré-seleção 
 
A pré-seleção será feita da seguinte forma: 
 
A equipe organizadora do concurso irá analisar todos os materiais enviados e classificado             
na etapa anterior como elegíveis. Selecionar dentre esses, no mínimo 5 e no máximo 20               
para participar da terceira etapa. Caso sejam inscritos uma quantidade inferior, todos os que              
cumprirem as regras serão automaticamente classificados. 
 
Os quesitos avaliados serão os seguintes: 
 
I) Originalidade; 
II) Criatividade; 
III) Adequação ao tema proposto; 
IV) Uso dos materiais propostos. 
 
 

c) Terceira etapa: Campanha de votações 
 
Após o encerramento do período de inscrição e de todo o processo de avaliação, a banca                
organizadora divulgará os classificados para a terceira etapa. 
 
Nessa terceira etapa, os classificados serão responsáveis pela divulgação da foto que foi             
postada na página da Ong Conectando Sorrisos no Facebook. 
 
Só haverá uma foto oficial para cada candidato inscrito, postada em nossa página no              
Facebook. O candidato classificado deverá observar a melhor forma de divulgar essa foto e              
estar ciente do prazo máximo contido no cronograma deste regulamento. 
 

d) Quarta etapa: Divulgação dos vencedores 



 
A divulgação dos vencedores, após a análise da banca organizadora, será feita no dia 11/10               
às 19h na Live Cultural do Dia das Crianças que será realizada via perfil da ONG                
Conectando Sorrisos no Instagram. 
 
Caso ocorra algum problema de ordem técnica que inviabilize a realização da Live Cultural,              
a divulgação ocorrerá pelo Facebook da Ong Conectando Sorrisos. 
 

6) Premiação 
 
Em se tratando de uma proposta voluntária e sem fins lucrativos, acreditamos que o maior               
prêmio para o criador da ideia será o aprendizado vinculado ao desenvolvimento da             
atividade. Entretanto, para incentivar a participação das crianças, serão escolhidos apenas           
dois participantes, baseado nos votos das redes sociais e cada um receberá um prêmio              
sendo: 
 
1 Curso de Informática Básica 
1 Bicicleta infantil 
 
A banca avaliadora escolherá, dentre os dois mais votados, qual prêmio será destinado a              
qual participante baseado na idade e característica dos prêmios. Ou seja, a ordem dos              
prêmios citada acima não representa necessariamente a ordem de premiação. 
 
Em caso de empate em que tenhamos 2 ou mais candidatos com a mesma quantidade de                
curtidas na foto oficial, o vencedor será aquele que tiver mais idade. 
 
O candidato que for premiado com a Bicicleta Infantil deverá buscá-la no local e horário 
indicados pela Ong Conectando Sorrisos. 
 
O candidato que for premiado com o Curso Básico de Informática terá um prazo para se 
inscrever a ser definido pela Ong Conectando Sorrisos e a instituição patrocinadora do 
curso. 
 
Caso a ONG Conectando Sorrisos não consiga contato com o vencedor e o mesmo não se 
apresentar para recebimento do prêmio em até 10 dias após a divulgação do resultado a 
ONG Conectando Sorrisos se reserva ao direito de definir outra estratégia de premiação, 
previamente divulgada pelas redes sociais. 
 

7) A BANCA EXAMINADORA 
 
A banca examinadora será composta de 3 (três) a 7 (sete) voluntários membros da Ong               
Conectando Sorrisos indicados pela banca organizadora. O número de examinadores será           
ímpar para evitar empate. 
 
Casos omissos a esse regulamento serão tratados pela banca organizadora e           
coordenação Geral da Ong Conectando Sorrisos. 
 
Em caso de dúvidas, contate-nos via Facebook, Instagram, WhatsApp ou e-mail oficiais. 
 
 

7) O CRONOGRAMA 



 

20/09/2020 Publicação do Regulamento, Materiais de Divulgação e Abertura das 
Inscrições. 

29/09/2020 Encerramento das Inscrições Online e envio de materiais às 23:59 do 
dia 29/09, horário de Brasília. 

30/09/2020 Publicação das fotos dos candidatos classificados no Facebook da 
Ong Conectando Sorrisos. 
Início da etapa de curtidas nas fotos oficiais dos candidatos. 

11/10/2020 Finalização da etapa de curtidas na foto oficial dos candidatos às 15h 
do dia 11/10, horário de Brasília. 
Live Cultural do Dia das Crianças pelo perfil da ONG Conectando 
Sorrisos com a divulgação dos vencedores e dos prêmios às 19h do 
dia 11/10 durante a Live. 

 
 

Barra Mansa, 13 de setembro de 2020. 
 

____________________________ 
Presidente da Ong Conectando Sorrisos 

Phillype Busson 


