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Relatório final do Concurso Distrital do Cartaz da Paz 

AL 2020/2021 

Tema: A Paz Por Meio do Serviço 

Do total de 49 clubes do Distrito LC11, 16 (dezesseis) adquiriram o kit de 

participação (32,65%). Um índice relativamente satisfatório, considerando 

o advento da pandemia que dificultou bastante o contato para divulgação 

do concurso.  Desse total de clubes que adquiriram os kits de participação 

(16), apenas 07 clubes (43,75%) enviaram seus cartazes vencedores para a 

etapa distrital. 

 

 

 

 

 

Análise Geral 

Pontos fortes identificados no processo: 

1- Motivação 

2- Possibilidade de boas parcerias 

3- Possibilidade de aumentar marketing positivo nos clubes 

Pontos fracos identificados no processo: 

1- Baixo índice de qualificação/aplicabilidade das regras  

2- Baixo índice de envolvimento de associados dentro do clube 

3- Impacto financeiro gerado para os clubes 

4- Período de Pandemia 

Sugestões: 

1- Buscar novas formas de envolvimento com foco no 

comprometimento dos clubes que demonstrem a importância da 

realização do concurso junto a suas comunidades; 

2- Nomear com antecedência o assessor do clube a fim de que as ações 

possam ser intensificadas (orientações de regras e prazos).   

 

Quantitativo de 
clubes que 

adquiriram o kit 

Quantitativo de 
clubes que 

realizaram o 
concurso 

16 07 
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As orientações, bem como a venda dos kits foram realizadas através de 

contato direto com os clubes, que tiveram oportunidade de manifestar sua 

vontade em participar do concurso. Foi enviado material explicativo online 

para divulgação junto às escolas, contudo, essa assessora se manteve à 

disposição para sanar possíveis dúvidas solicitadas posteriormente pelos 

clubes. 

A etapa Distrital foi realizada no dia 26/11/2020, de forma virtual, onde os 

07 jurados receberam as normas e critérios de votação bem como foto dos 

cartazes que estavam participando (07 ao todo). 

Os jurados foram escolhidos seguindo critério de atividades 

desempenhadas cotidianamente, onde foram elencadas pessoas ligadas à 

arte e a educação. 

Os cartazes premiados foram: 

1º lugar:  

Aluna: LARA CANGUÇU DE LIMA 

Idade: 12 anos       Série: 7º ano 

     EMEF “DR. EMIR DE MACEDO GOMES” 

LIONS CLUBE PINHEIROS 

 

2º lugar: 

Aluna: GABRIELY DOS SANTOS PEREIRA 

Idade: 12 anos       Série: 6º ano 

EMEF EZEQUIEL FRAGA ROCHA 

LIONS CLUBE ARACRUZ 

 

     3º lugar: 

     Aluna: MARIAH GABRIELA DE SOUZA ROSÁRIO 

Idade: 13 anos       Série: 7º ano 

EMEF CID ADALBERTO DOS REIS 

     LIONS CLUBE LINHARES 

 

A premiação Distrital ficou assim definida: 
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1º lugar - 01 tablet 

2º lugar – 01 jogo educativo 

3º lugar – 01 jogo educativo 

*Considerando período de pandemia, a premiação será entregue em 

momento oportuno pelo DG Jorge de Jesus Calixto. 

 

Cachoeiro de Itapemirim, 10 de dezembro de 2020.  

 

Soraya Brunhara Canuto de Andrade 

Assessora Distrital do Concurso do Cartaz da Paz AL 2020/2021  


