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23ª Maratona Cultural ACESC 

Ateliê ACESC de  

Artes Plásticas Infantojuvenil Em Casa 

Capítulo I – DA INSCRIÇÃO  

Art. 1º O 1º Ateliê ACESC de Artes Plásticas Infantojuvenil Em Casa será realizado 

no dia 25 de abril de 2021, na casa dos inscritos. 

Art. 2º Poderão inscrever-se apenas sócios dos clubes filiados à ACESC. *item 

importante no regulamento 

Art. 3º Para o ateliê estão previstas 40 (quarenta) vagas, por ordem de inscrição. Ou 

seja, os primeiros 40 (quarenta) inscritos participarão do 1º Ateliê ACESC de Artes 

Plásticas Infantojuvenil Em Casa. Em função deste critério, todos os inscritos serão 

informados por e-mail se sua inscrição foi ou não aprovada. *item importante no 

regulamento 

Art. 4º O prazo final de inscrição é dia 10 (dez) de abril de 2021. As inscrições dos 

associados devem ser realizadas no Departamento Cultural de seus clubes, que 

devem encaminhar a lista de inscritos para a ACESC. O clube deve enviar um e-mail 

para acesc@acesc.org.br, informando: 

a) Nome(s) do(a) associado(a); 

b) Endereço do(a) associado(a); 

c) Perfil do Instagram, do associado ou do responsável pelo associado 

inscrito, de modo que quando a ACESC republicar a imagem, seu perfil 

seja citado. 

mailto:acesc@acesc.org.br
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Art. 5º. A inscrição dará automaticamente à ACESC os direitos autorais de imagem e 

som de todos os inscritos, dando a mesma a permissão para filmar, fotografar e 

divulgar o evento nos canais de divulgação da ACESC, impressos e eletrônicos, sem 

quaisquer custos referentes aos direitos autorais. 

Capítulo II – DATA E HORÁRIO DA TRANSMISSÃO AO VIVO 

Art. 6º. No dia 25 de abril, domingo, às 15h, será realizado o 1º Ateliê ACESC de 

Artes Plásticas Infantojuvenil Em Casa. Ele será transmitido ao vivo em nosso canal 

do Youtube. A artista Norma Grinberg ensinará como fazer uma atividade de artes 

plásticas, com os Kits de artes plásticas que cada inscrito receberá em sua casa. 

*item importante no regulamento 

Capítulo III – REGRAS E INFORMAÇÕES 

Art. 7º. Todas os inscritos receberão uma caixa com material da oficina, para a 

realização da atividade que será realizada por uma Artista Plástica convidada.  

Art. 8º. Poderão se inscrever crianças de 9 a 12 anos.  

Art. 9º. Nos dias 22 e 23 de abril, quinta-feira e sexta-feira, cada associado(a) 

inscrito(a) receberá uma caixa com o material da oficina para assistir a oficina em 

sua casa e realizar a atividade. 

Obs. A pedido da empresa de entrega, as entregas serão feitas em dois dias, de 

modo que todas as casas inscritas recebam a cesta até as 14h do sexta-feira. *item 

importante no regulamento 

Art. 10. Poderão ser utilizados ainda materiais que não tenham na caixa, mas que 

tenham na casa do(s) associado(s). O produto finalizado e todos os itens da caixa não 

precisam ser devolvidos após a atividade. 
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Art. 11. A ACESC recomenda fortemente que haja supervisão de um adulto e não se 

responsabiliza com cortes, queimaduras e/ou outros acidentes que os inscritos 

possam vir a sofrer mediante a execução das atividades do 1º Ateliê ACESC de Artes 

Plásticas Infantojuvenil Em Casa. *item revisado no regulamento 

Capítulo IV – DA CERTIFICAÇÃO 

Art. 12. Todos os participantes do ateliê receberão um certificado de participação, 

um brinde surpresa e terão sua obra final postada nas mídias sociais. *item revisado 

no regulamento 

 

Diretoria Cultural da ACESC 

São Paulo, 25 de março de 2021 

 


