
“Eleitor do Futuro” premia estudantes 
participantes dos concursos de Redação e de 

Desenho 

Promovidos pela Escola Judiciária Eleitoral da Bahia (EJE/BA) do Tribunal 
Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) no âmbito do Projeto Eleitor do Futuro – 
Educação para a cidadania, o VIII Concurso de Redação e o II Concurso de 
Desenho premiaram alunas e alunos das Escolas Municipais de Salvador Maria 
Constança, Maria Dolores e Nova Sussuarana, além da Escola Municipal 14 de 
Agosto em Candeias e Centro Educacional Sistema Master, em Camaçari.  
Os certames contam com a importante parceria da Secretaria Municipal de 
Educação de Salvador (SMED). 
 
Seis estudantes (três por meio de redações e três por desenhos) foram 
contemplados com tablets patrocinados pelo Banco Itaú: Letícia Nunes Silva, 
Dafine da Costa Cardoso, Cauan Felipe Sousa Santos, Sabrina Piol Rocha, 
Ezequias Weriglis Caldas de Lima e Esmeralda Santos da Cruz.  
 
Nos dias 06 e 07.12, servidores da Seção de Programas Institucionais (SEPRI) da 
EJE-BA visitaram as referidas instituições de ensino para entregar os prêmios aos 
autores das redações e dos desenhos que foram selecionados pelas comissões 
julgadoras compostas pelos servidores do TRE-BA, Adilma Maria Nunes de 
Andrade, Gésia Carneiro de Santana e Rose Meire Bacelar de Almeida Miranda 
(Redação); André Luís Martins Beserra, Jaíres Vieira Chaves e José Amarante dos 
Santos Neto (Desenho).  
 
Os textos foram avaliados considerando a pertinência do tema, originalidade, 
criatividade, coerência, correção ortográfica e vocabulário, e os desenhos 
considerando coerência com o tema, originalidade, criatividade, impacto visual, 
apresentação, organização e higiene. 
 
Com os temas: “Na era da tecnologia da informação e dos conteúdos virais, as 
inverdades ganham força nas redes sociais. Como identificar “fake news” 
(notícias falsas) e não ser enganado (a) na internet?” (Redação) e “Exageradas 
ou sensacionalistas, as “fake news” trazem informações falsas sob o disfarce de 
notícias verdadeiras. Na dúvida, não compartilhe!” (Desenho), os concursos, que 
têm como objetivos contribuir para a formação de cidadãos conscientes e críticos, 
por meio do estímulo ao aprendizado, a coordenação das ideias e a expressão 
dos sentimentos na linguagem artística plástica, proporcionando aos 
participantes a reflexão e o uso da criatividade diante dos temas abordados, foi 
direcionado às alunas e aos alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental II e 
do EJA (Educação de Jovens e Adultos), matriculados nas instituições de ensino 
de Salvador e região metropolitana. 
 


