Concurso para o Slogan 2020/2021
Nosso slogan utilizado nos dois últimos anos foi: "Construindo o futuro agora para você ir
além". Esta frase foi criada por nosso ex-aluno Cássio Caberlon, a partir das suas vivências aqui
no Tira. Agora chegou a sua hora de criar nosso slogan. Leiam com atenção as regras deste
concurso:
Quem pode participar?
Alunos devidamente matriculados no Colégio Sinodal Tiradentes em todos os níveis de ensino.
Como participar?



Alunos da EI ao 5° ano poderão participar através do documento enviado no dia 08 de agosto
de 2019;
Alunos do 6° ano ao EM poderão participar respondendo o questionário digital,
disponibilizado pela escola no dia 08 de agosto de 2019, junto aos líderes de cada turma;
Regras gerais

1. Cada aluno pode participar com apenas um Slogan;
2. Turmas de Educação Infantil ao 5° ano
Participará do concurso quem preencher corretamente o documento enviado aos alunos,
sem rasuras e dentro do prazo estipulado.
3. Turmas de 6° ano ao Ensino Médio
Participará do concurso quem preencher o documento digital corretamente e dentro do prazo
estipulado.
Prazos



Concurso é válido de 08 de agosto até 15 de agosto de 2019;
O vencedor será conhecido entre os dias 03 e 04 de setembro, durante a 12ª MOPIC
Processo de escolha





Uma equipe de cinco professores, definida pela equipe diretiva, será responsável por
escolher 10 slogans para participarem da votação popular. Estes professores, não
poderão ter nenhum vínculo familiar com alunos da instituição e não terão acesso aos
nomes dos estudantes;
A votação popular será realizada exclusivamente por alunos do Colégio Sinodal
Tiradentes matriculados nas turmas de 6° ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio
entre os dias 19 e 20 de agosto de 2019.
Premiação

Educação Infantl ao Segundo Ano do EM


Livros didáticos e literaturas da lista de materiais oficial referente a série que o estudante
estiver matriculado no Colégio Sinodal Tiradentes no ano letivo de 2020;

Terceiro ano do Ensino médio:


Valor da Cerimônia de colação de Grau do aluno vencedor, previsto em contrato junto a
Inove Produtora.

