


O Ministério da Criança em todo o Mundo 
está comemorando 25 anos em 2020. E você 
é nosso convidado especial para participar 
desta festa apresentando seus talentos e 

dons para Jesus. Um concurso com o tema 
“JESUS É MEU MELHOR AMIGO” foi lançado 

para todas as crianças de cada país do 
mundo. Basta enviar sua melhor obra de 
arte, poesia ou produção em mídia para a 

Sede Administrativa da Igreja Adventista de 

sua região (Missão ou Associação).

COMO PARTICIPAR
Preencha o formulário de inscrição, o termo 

de autorização dos responsáveis legais, 
coloque em anexo uma foto da criança e 
sua obra de arte. Envie no link (Missão ou 

Associação) do Ministério da Criança.

Até 24 de Agosto de 2020

PRAZO DE ENVIO

5 a 12 anosIDADE:



CATEGORIAS
(Ver observações no Regulamento)

ARTE - desenho na folha branca ou pintura digital 
(se for manual, o trabalho deverá ser digitalizado 
para o envio). 

POESIA escrita (a criança pode escrever em seu 
próprio idioma - não dialeto).

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). 

• Gravar sempre no formato horizontal;
• Manter a proximidade do personagem ou          

detalhes apresentados;
• Cuidar com o foco da filmagem;
• Manter a resolução mínima de 1080p HD 30fps 

(alguns celulares gravam 4K 30fps);
• Ter luz sempre 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).

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
a. Toda produção deve ser original e realizada pela 

criança, conforme seus talentos. O auxílio dos 
responsáveis será apenas para instrução, 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.

d. Os vídeos devem seguir os seguintes critérios:



A premiação do Concurso 25º 
Aniversário do Ministério da Criança 

terá a publicação dos trabalhos finalistas no 
site dos Campos, das Uniões e da Divisão 

Sul-Americana, através de um banner 
digital com selo e foto da criança ao lado. 
E na etapa Mundial, a premiação ocorrerá 
através da publicação em um Livro Digital 

do 25º Aniversário do Ministério da 
Criança, na Associação Geral. 

PREMIAÇÃO

Veja mais informações no 
regulamento disponível na página 

do Ministério da Criança. 

www.adventistas.org/
pt/criancas/ 

SAIBA MAIS


