
Tema para os DESENHOS - participantes de 6 a 12 anos.
Sua vida no futuro: Você já imaginou como será um mundo totalmente 
diferente?

O DESENHO do participante deve considerar o tema proposto, refletindo sobre as 
mudanças que ocorrerão no futuro. Como será a vida em sociedade daqui a 50 anos? 
Como a tecnologia irá mudar nosso estilo de vida, nosso trabalho, como nos 
comunicamos com as pessoas, como vamos de um lugar para outro e como 
aprendemos? Como podemos ficar mais preparados para um futuro muito diferente? 

Tema para as FRASES - participantes de 13 a 16 anos.
A Educação Financeira e o seu Futuro: 
Você já conversou com sua família sobre a importância de poupar?

A FRASE do participante deve considerar o tema proposto, refletindo sobre a 
importância de começar sua poupança desde cedo. Em sua família, vocês conversam 
sobre como usar bem o dinheiro? Você gostaria de falar mais sobre este assunto? Você 
já tem uma poupança? Já conversou sobre como escolher o que comprar e o quanto 
poupar? Acha que isso pode cuidar de seu futuro?

• Objetivos - válido para as duas modalidades 
1 - Propor o diálogo com os filhos, pais, familiares e professores sobre temas de 
interesse público e promover uma aproximação das entidades com o público 
infantojuvenil.
• Quem pode participar - válido para as duas modalidades
2 - Da MODALIDADE DESENHO, podem participar estudantes de 6 a 12 anos de idade. 
Da MODALIDADE FRASE, podem participar estudantes de 13 a 16 anos de idade. Nos 
dois casos, o participante deve ter um dos seguintes graus de parentesco com 
cooperado (a) ou associado (a) de uma das entidades realizadoras: ser filho (a), neto (a), 
bisneto (a), sobrinho (a) ou sobrinho neto (a).
3 - E quando o parente da criança ou adolescente for funcionário de uma das 
entidades e/ou associado (a) do Sicoob Coopecredi? Neste caso, também é permitida a 
participação. A exceção, ou seja, o que impede a participação da criança ou adolescen-
te, é quando esta possui um dos graus de parentesco citados com membro da 
Comissão Julgadora.  
• Como preencher Ficha de Inscrição e Autorização 
- válido para as duas modalidades
4 - O participante deve acessar a Ficha de Inscrição em um dos seguintes sites: 
www.coplana.com, www.coopecredi.com.br ou www.socicana.com.br, clicar no item 
Concurso Calendário, fazer a opção pela MODALIDADE FRASE ou MODALIDADE 
DESENHO e clicar no item “Imprimir ”.  Em seguida, preencher a ficha manualmente e 
colar esta ficha no lado de fora do envelope, que conterá o desenho ou a frase. 
Aqueles que tiverem dificuldade de acessar a internet, deverão procurar os Atendentes 
de um dos PAs (Postos de Atendimento) do Sicoob Coopecredi, ou de uma das Lojas da 
Coplana, ou da Sede da Socicana.
5 - A autorização para a participação de menor também está nos sites citados, no 
mesmo item: Concurso Calendário. A autorização deve ser impressa, preenchida 
manualmente pelo Pai, Mãe ou Responsável Legal e assinada. A autorização deve ser 
colocada dentro do envelope que conterá a frase ou o desenho do participante.
• Como participar da MODALIDADE DESENHO
6 - O participante da MODALIDADE DESENHO deverá fazer um desenho, à mão livre, 
de sua própria criação, baseado no tema proposto, em folha de papel A4. A folha não 
pode ser dobrada, e o desenho deverá ser feito, obrigatoriamente, com a folha na 
horizontal. O desenho deve ser feito pelo participante e não por membros da família 
ou terceiros. Os familiares podem discutir e esclarecer, mas não podem desenhar pela 
criança, pois o desenho poderá ser desclassificado.
7 - Cada participante só poderá inscrever um único desenho.
8 - O desenho deve ser colocado em um envelope e este deve ser lacrado. Do lado de 
fora do envelope, o participante deverá colar a Ficha de Inscrição, preenchida em todos 
os campos. Se a ficha estiver incompleta, o participante poderá ser desclassificado.
9 - O (a) inscrito (a) não deve colocar seu nome diretamente na folha do desenho.

10 - Dentro do mesmo envelope deve ser colocada a Autorização do Pai, Mãe ou 
Responsável Legal.
• Como participar da MODALIDADE FRASE
11 - O participante da MODALIDADE FRASE deverá inscrever uma frase, de sua 
autoria, baseada no tema proposto. A frase deve ser criada pelo participante e não por 
membros da família ou terceiros. Também está proibida a inscrição de frases fruto de 
plágio (frases copiadas de outros autores), sendo estas condições de total responsabi-
lidade dos pais ou responsável legal do participante. Qualquer atitude que fuja do 
regulamento será motivo de desclassificação.
12 - O participante deve ficar atento para a correção ortográfica e pontuação, e a frase 
deverá ter, no máximo, 2 linhas.
13 - Cada participante só poderá inscrever uma única frase.
14 - A frase deve ser colocada em um envelope e este deve ser lacrado. Do lado de 
fora do envelope, o participante deverá colar a Ficha de Inscrição, preenchida em 
todos os campos. Se a ficha estiver incompleta, o participante poderá ser desclassifi-
cado.
15 - O (a) inscrito (a) não deve colocar seu nome diretamente na folha da frase.
16 - Dentro do mesmo envelope deve ser colocada a Autorização do Pai, Mãe ou 
Responsável Legal.
• Prazo e como entregar - válido para as duas modalidades
17 - O envelope com desenho ou frase deve ser entregue em um dos PAs (Postos de 
Atendimento) do Sicoob Coopecredi, na cidade de Guariba, Jaboticabal, Taquaritinga, 
Dumont, Matão ou Pradópolis. Também nas Lojas ou Postos Avançados da Coplana, 
em Guariba, Jaboticabal, Taquaritinga, Dumont, Pradópolis, Catanduva, Colina, 
Frutal-MG ou Monte Aprazível, além da Sede da Socicana, em Guariba - até o dia 10 de 
outubro de 2017.
• Seleção - critério válido para as duas modalidades
18 - A seleção será feita por uma Comissão Julgadora, composta por colaboradores 
da Coplana, Sicoob Coopecredi e Socicana e pessoas convidadas da área de Educação.
19 - A Comissão escolherá os 6 desenhos mais criativos e que atendam ao tema 
proposto, entre os participantes de 6, 7, 8 e 9 anos, e escolherá os 6 desenhos mais 
criativos e que atendam ao tema proposto, entre os participantes de 10, 11 e 12 anos.
20 - A Comissão escolherá as 6 frases mais criativas e que atendam ao tema proposto, 
entre os participantes de 13 e 14 anos, e escolherá as 6 frases mais criativas e que 
atendam ao tema proposto, entre os participantes de 15 e 16 anos.
• Premiação  - válido para as duas modalidades
21 - Estão convidados para participar do evento de Premiação, somente os classifica-
dos em cada categoria. 
22 - A data e local da Premiação serão informados por telefone, aos classificados.
23 - Cada um dos 12 vencedores da MODALIDADE DESENHO e dos 12 vencedores da 
MODALIDADE FRASE, receberá R$ 600,00 (seiscentos reais) em Poupança Sicoob.
24 - Os 12 desenhos selecionados e as 12 frases selecionadas serão publicados no 
“Calendário 2018”.
• Disposições gerais  - válido para as duas modalidades
25 - A decisão da Comissão Julgadora é soberana e não cabem questionamentos; os 
casos omissos serão por ela solucionados.
26 - O (a) vencedor (a) autoriza o uso de sua fotografia e/ou imagem em vídeo  para 
divulgação sobre a conquista do prêmio. 
27 - Os participantes, independente de classificação, outorgam plenos direitos autorais 
e autorizam, expressamente, que os desenhos e frases sejam utilizados pelas 
entidades realizadoras do Concurso Cultural “Calendário 2018”, de forma 
gratuita e por tempo indeterminado.
28 - Somente serão validados Frases e Desenhos entregues com a FICHA 
DE INSCRIÇÃO e a AUTORIZAÇÃO devidamente preenchidas. 
A participação implica na plena aceitação do regulamento.

Participarão da premiação somente os classificados.  

Nesta edição, temos dois temas diferentes:
um para os DESENHOS e outro para as FRASES. 

A Coplana, o Sicoob Coopecredi e a Socicana realizam o Concurso Cultural 
“Calendário 2018”. Podem participar interessados de 6 a 12 anos, na MODALIDADE 
DESENHO, e de 13 a 16 anos, na MODALIDADE FRASE.

Concurso Calendário

Atenção: Acesse a Ficha de Inscrição e a Autorização nos sites: 
www.coplana.com • www.coopecredi.com.br • www.socicana.com.br

Informações: Coplana (16) 3251-9201
Sicoob Coopecredi (16) 3251-9700
Socicana (16) 3251-9270


