
I. DEFINIÇÕES GERAIS DO REGULAMENTO

1.1. Este Regulamento Oficial tem por finalidade estabelecer as normas gerais relativas às 
condições para participação, inscrição e premiação que regerão este concurso.

1.2. A participação nesta premiação está destinada às crianças de 5 a 12 anos. 

1.3. Os participantes serão contemplados com a publicação de 20 trabalhos finalistas, 
pela Associação Geral da IASD, no Livro Comemorativo do 25º Aniversário do Minis-
tério da Criança. 

II. REALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DO CONCURSO

2.1. O concurso Jesus é Meu Melhor Amigo está sendo promovido pelo Ministério da 
Criança da Associação Geral da IASD. 

2.2. A coordenação do concurso é de responsabilidade da liderança do Ministério da 
Criança da Divisão Sul-Americana, de cada União, Campo e Igreja que compreende 
nosso território.

III. QUANTO AO OBJETIVO, CATEGORIAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

3.1. Este concurso tem por finalidade despertar os talentos e dons infantis, para Jesus, 
através da confecção de trabalhos em três categorias: 
a) Arte - desenho à mão ou pintura digital (se for manual, o trabalho deverá ser sca-
neado para o envio). 
b) Poesia escrita (a criança pode escrever em seu próprio idioma, não dialeto).
c) Produção em Mídia - foto ou vídeo (se for vídeo, deve ter no máximo 3 minutos - os 
trabalhos podem ser apresentados como animações, dramatização ou pregação). 

Observações:
⊗	 Não será incluída a categoria música ou canto;
⊗	 Todos os trabalhos devem ser enviados em formato digital;
⊗	 Os trabalhos que forem desvinculados do tema, da categoria ou critérios de 

avaliação do concurso, poderão ser desclassificados automaticamente. 

3.2. Para os critérios de avaliação, ficam estabelecidos os seguintes termos:
a) Toda produção deve ser original e realizada pela criança, conforme seus talentos. 

O auxílio dos responsáveis será apenas para instruções, filmagem ou aquisição de 
materiais.

b) As produções na categoria de arte e poesia devem estar no tamanho 216 x 279 mm, 
trabalho realizado em uma só folha/página branca.

c) As produções em Mídia devem estar em alta qualidade de resolução e arte para foto.
d) Os vídeos devem seguir os seguintes critérios:

•	 Gravar sempre no formato horizontal;
•	 Manter a proximidade do personagem ou detalhes apresentados;
•	 Cuidar com o foco da filmagem;
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•	 Manter a resolução mínima de 1080p HD 30fps (alguns celulares gravam 
4K 30fps);

•	 Ter sempre luz frontal, (nunca a luz deve estar ao fundo da cena);
•	 Posicionar-se com a face para a câmera, cuidar para não dar as costas 

(dramatização)
•	 Usar microfone (preferencialmente).

IV. QUANTO AO ENVIO E DATAS DE ENTREGA 

O envio de todos os trabalhos deve ser através do local de inscrição, na página do 
Ministério da Criança de cada Campo. 

Três itens devem ser enviados: 
1) A Ficha de Inscrição completa com o Termo de Uso de Imagem e Produção 
2) Uma foto de rosto da Criança, com boa resolução 
3) Trabalho da Criança, em anexo.

DATA ENVIO / CAMPO, UNIÃO, DSA
31/07/20 Lançamento Geral 
24/08/20 Data final de recebimento dos Campos
14/09/20 Data de envio do Campo à União 
21/09/20 Data de envio da União à DSA
09/10/20 

(sexta à noite)

Live Especial – Finalização do Concurso e Comemoração de 
25 anos. 20 finalistas que seguirão para a GC. 

10/10/20 Programa Integrado com Secretaria e Escola Sabatina, nas 
igrejas da DSA. 

 

V. EM CASO DE EMPATE

5.1. A Comissão Julgadora deverá ser constituída pelas coordenadoras do Ministério 
da Criança de cada campo, com representatividade de administradores e líderes das 
Igrejas locais, presidido por sua respectiva Coordenadora Geral da União;

5.2. Em caso de empate, em cada Campo ou União deve ter um convidado especial 
(neutro), que compreenda sobre a categoria analisada, para desempatar;

5.4. Por último, a Coordenação Geral do MC/DSA poderá realizar o voto de desempate.

VI. PREMIAÇÃO

6.1. Serão contemplados 20 (vinte) finalistas na DSA, com representatividade de todas 
as Uniões;

6.2. A premiação do Concurso 25º  Aniversário do Ministério da Criança poderá ter a 
publicação dos trabalhos finalistas nos respectivos sites dos Campos, das Uniões e da 
Divisão Sul-Americana, nas etapas intermediárias, através de um banner digital com 
selo e foto da criança ao lado.

6.3. Para a etapa Mundial, a premiação ocorrerá através da publicação em um Livro 
Digital do 25º Aniversário do Ministério da Criança, na Associação Geral. 

 

Gláucia Clara Korkischko
Diretora do Ministério da Criança

Divisão Sul-Americana, Brasília, Julho de 2020.
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