
 

CONCURSO INTERNACIONAL DE DESENHO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 

MISSIONÁRIA – IAM 

1. Este concurso é, primeiramente, promovido pelo Secretariado Internacional da 

Pontifícia Obra da Santa Infância, destinado a todos os participantes da IAM ao 

redor do mundo; 

2. O concurso consiste na elaboração de um desenho em que retrate a perspectiva 

do participante acerca da seguinte motivação: Está fazendo 100 anos que a IAM 

é uma obra do Papa. O que isso significa para mim? 

3. O concurso possuirá quatro fases: paroquial, diocesano, nacional e, por fim, 

internacional; 

4. Na primeira etapa do concurso (Etapa Paroquial), os participantes serão 

divididos em categorias, por faixa etária, a fim de que se possa avaliar os 

desenhos de acordo com as possibilidades de desenvolvimento das idades: 4 a 6 

anos; 7 a 11 anos; 12 a 16 anos; 

5. Cada participante poderá concorrer com apenas 1 (um) desenho; 

6. O trabalho deverá ser realizado em papel Canson, sulfite ou cartolina, no 

tamanho A4 (210mm X 297mm) na cor branca, sem bordas ou margens;  

7. Para participar do concurso, os desenhos deverão ser elaborados com técnicas 

livres de criação e arte, utilizando lápis de cor, giz de cera, caneta hidrográfica e 

afins, e não poderá ser feito digitalmente; 

8. O desenho deverá ser original, produzido individualmente, não se aceitando 

cópias da internet ou meras reproduções, pois aqueles que tiverem 

características de plágio (cópia ou modelo pronto) serão desclassificados; 

9. O desenho deverá ser composto exclusivamente por imagens, não fazendo uso, 

portanto, de palavras e/ou frases nas obras. O desenho não poderá conter 

nenhum tipo de identificação-assinatura; 

 

DA ETAPA PAROQUIAL 

a) Todos os participantes da IAM de cada paróquia são convidados a 

participarem do concurso; 

b) Cada paróquia, após a análise e avaliação dos desenhos, enviará apenas uma 

produção de cada faixa etária para a coordenação diocesana da IAM ou 

responsável diocesano pela Obra, até a data de 25 de novembro de 2022; 

c) Os desenhos deverão ser enviados de forma física para a coordenação 

diocesana, que é responsável por digitalizar; 

d) Os desenhos deverão ser avaliados de acordo com os seguintes critérios: 

I - O desenho retrata o tema do concurso? Está fazendo 100 anos que a IAM 

é uma obra do Papa. O que isso significa para mim? 

II - Os traços e a breve explicação do desenho estão de acordo com a faixa 

etária padrão do respectivo participante? 

e) A paróquia poderá premiar os melhores desenhos, os quais foram enviados 

para a diocese; 



 

 

DA ETAPA DIOCESANA 

a) Após o recebimento dos desenhos oriundos das paróquias, a coordenação 

diocesana da IAM ou responsável diocesano pela Obra, em cooperação com 

uma equipe formada para a avaliação, analisará os desenhos seguindo os 

critérios já dispostos na Etapa Paroquial, e escolherá, da mesma forma, um 

desenho para representar a Diocese na etapa Nacional; 

b) O desenho deve ser digitalizado nos formatos .jpg ou .png. Recomenda-se 

que o desenho seja scaneado em alta resolução. O arquivo será enviado para 

o Secretariado Nacional da IAM, através do e-mail: 

concursoiam@pom.org.br  , até a data de 28 de dezembro de 2022; 

c) Não serão aceitos desenhos enviados via WhatsApp; 

d) A diocese poderá premiar o melhor desenho, o qual será enviado para a 

Secretaria Nacional; 

 

DA ETAPA NACIONAL 

a) Inscrição e envio: 

I – A Diocese deverá enviar à Secretaria Nacional da IAM os documentos 

abaixo relacionados: 

• Desenho digitalizado: com a identificação da Diocese no nome do 

arquivo; 

• Anexo: Conceito do Desenho devidamente digitado. 

b) Em posse do desenho enviado pela diocese, a Secretaria Nacional da IAM e 

uma comissão formada para avaliação e análise das produções das crianças 

e adolescentes, escolherá o desenho que melhor retrate o tema proposto 

pelo concurso, e o julgará vencedor; 

c) O artista do respectivo desenho será premiado com uma mochila missionária 

contendo alguns itens personalizados; 

d) Conforme foi distribuído por faixa etária, será escolhido um segundo e 

terceiro lugar das outras duas faixas etárias não contempladas no primeiro; 

e) O resultado da etapa nacional será divulgado em 05 de março de 2023, em 

live transmitida pelos canais oficiais das Pontifícias Obras Missionárias do 

Brasil. 

 

DA ETAPA INTERNACIONAL 

a) Para a etapa internacional, seguindo as orientações do Secretariado 

Internacional da Obra em Roma, será enviado o desenho vencedor que 

representa o Brasil; 

b) A escolha final competirá ao Secretariado Internacional, e o desenho 

vencedor será recolhido em uma publicação e apresentado ao Papa 

Francisco. 

mailto:concursoiam@pom.org.br


 
 

Anexo: Conceito do Desenho devidamente digitado 

PREENCHER PREFERENCIALMENTE POR DIGITAÇÃO OU EM LETRA BASTÃO LEGÍVEL 

 

Diocese: 

Paróquia: 

Nome do(a) Assessor(a): 

Nome do(a) participante: 

Idade: 

RA/RG:  

Descreva em breves linhas uma explicação sobre o desenho: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


