COMPETIÇÃO DE ARTES E TRABALHOS MANUAIS NA
SUPREMA SESSÃO 2022
PACOTE 2 (PACOTE VIRTUAL/REMOTO)
Haverá dois (2) Pacotes de Artes e Trabalhos Manuais este ano. O Pacote 1 é
para aquelas Filhas que participarão da Suprema Sessão presencialmente e o
Pacote 2 é para aquelas Filhas que participarão da Suprema Sessão
Virtual/Remota. Este é o pacote 2.
As Filhas que participarem presencialmente não poderão trazer itens para as
Competições de Artes e Trabalhos Manuais de outras Filhas que não estarão
participando presencialmente. Aquelas que não participarem presencialmente,
irão inscrever-se nas Competições de Artes e Trabalhos Manuais usando o
Pacote 2, Virtual/Remoto. Cada pacote terá suas próprias regras.
A Suprema Guardiã, Diane, e o Supremo Guardião Associado, Patrick, juntamente
com o Comitê de Artes e Trabalhos Manuais da Suprema Sessão, as convidam a se
inscreverem na Competição de Artes e Trabalhos Manuais da Suprema Sessão de
2021/2022.
Há muitas categorias interessantes para se inscrever neste ano, então esperamos
que CADA Filha participe de, pelo menos, uma delas. Vamos mostrar a todos como
as de Jó são talentosas!
Inscrição para a Competição de Artes e Trabalhos Manuais na Suprema Sessão
2022.
O Prazo Final de Inscrição para todas as participações será 1º de junho de 2022.
O link para as inscrições é:
https://bit.ly/supremecompetitions
Não serão aceitas inscrições após aquela data.
Para quaisquer perguntas contate:
Kristie Korducki, Arts & Crafts
Kristiekorducki@gmail.com

Regras Gerais de Artes e Trabalhos Manuais da Suprema Sessão 2022
Por favor, leia as regras gerais da competição, bem como as diretrizes específicas de
cada categoria. Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com Kristie Korducki,
Presidente do Comitê de Artes e Trabalhos Manuais.
GRUPOS DE IDADES: A idade que a Filha tiver em 27 de julho de 2022 determina em qual faixa etária
ela deve entrar. As Abelhinhas podem entrar em todas as categorias.
As Categorias de Artes e Trabalhos Manuais serão julgadas de acordo com as
faixas etárias específicas da seguinte forma:







Abelhinhas: de 7 a 9 anos de idade
De 10 a 12 anos de idade
De 13 a 15 anos de idade
De 16 a 17 anos de idade
De 18 a 20 anos de idade

Divisões adicionais podem ser criadas com base nas inscrições.
Exceção: A categoria PROMOÇÃO NÃO será dividida em faixas etárias.

A INSCRIÇÃO FINAL PARA TODAS AS PARTICIPAÇÕES SERÁ
1º DE JUNHO DE 2022.
O link é o seguinte:
http://bit.ly/supremecompetitions
QUALIFICAÇÕES:

As Filhas de Jó que se inscreverem devem estar ativas(em dia) nas FJI em 27
de julho de 2022.
A competidora deve ter feito a inscrição durante a gestão atual do Supremo
Conselho Guardião, que vai de agosto de 2021 a julho de 2022.

INSCRIÇÕES: Como inscrever itens de Artes e Trabalhos Manuais para julgamento.
1) Preencha o link de Inscrição para o Concurso de Artes e Trabalhos Manuais incluído
neste pacote.
2) Agora você precisará preencher o Formulário de Inscrição incluído neste pacote. Tire
fotos de seus itens (2 ou 3). Você precisa tirar quantas fotos forem necessárias para
mostrar seu item para o julgamento. Em seguida, envie as fotos dos itens e anexe o
formulário de inscrição ao e-mail abaixo. O prazo é 1º de junho de 2022.

Para quaisquer perguntas, contate:
Kristie Korducki

Kristiekorducki@gmail.com

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Uma competidora pode inscrever apenas 1(um) item por categoria.
A competidora deve estar inscrita como participante Virtual/Remota
na Suprema Sessão para poder competir.
O item deve ser exatamente como descrito no formulário de inscrição.
Não serão aceitas substituições.

CATEGORIAS:

Cada competidora determina em qual divisão e categoria deseja que seu item
seja julgado.
No entanto, o Comitê de Artes e Trabalhos Manuais reserva-se o direito de
ajustar as categorias. Por favor, leia as regras e diretrizes para cada categoria.
O Comitê de Artes e Trabalhos Manuais da Suprema Sessão reserva-se o
direito de desqualificar um item a seu critério com base no conteúdo, de
acordo com as regras e regulamentos das Filhas de Jó Internacional.

JULGAMENTO:

O julgamento será baseado no seguinte, conforme aplicável: originalidade,
design, arte, apresentação/layout, grau de dificuldade, habilidade, limpeza e
acabamento. As planilhas de pontuação do julgamento preenchidas serão
entregues/enviadas às Jurisdições. A decisão dos jurados é a final.

Para quaisquer perguntas contate:

Kristie Korducki

Kristiekorducki@gmail.com

Artes e Trabalhos Manuais na Suprema Sessão 2022
CATEGORIAS
DIVISÃO A – PROMOCIONAL CATEGORIAS
Categoria 1: Foto “Story” – Individual
Categoria 2: Vídeo – Individual
Categoria 3: “Design” para “Web” das FJI
Categoria 4: Diversos
DIVISÃO B – CATEGORIAS DAS DE JÓ
Categoria 1: Carregando Peças
Categoria 2: Lembrancinhas
Categoria 3: Arranjos/Centros de Mesa
Categoria 4: Floral (em seda ou artificial)
Categoria 5: Álbum de Recortes – Individual
Categoria 6: Álbum de Recortes – Grupo
DIVISÃO C – DECORAÇÕES
Categoria 1: Peças de Retalhos para Pendurar
Em Paredes
Categoria 2: Apliques para Pendurar Em Paredes
Categoria 3: Outras Peças de Retalhos

DIVISÃO D – COSTURA
Categoria 1: Roupas/Casacos
Categoria 2: Acessórios
Categoria 3: Decoração para Casa

DIVISÃO G – FOTOGRAFIA
Categoria 1: Retrato
Categoria 2: Natureza Morta
Categoria 3: Fotografia Espontânea
Categoria 4: Cenário/Paisagem
Categoria 5: Outras
DIVISÃO H – PINTURA
Category 1: À Óleo e Acrílica
Category 2: Aquarela
DIVISÃO I – DESENHO
Categoria 1: Lápis/Lápis de Cor
Categoria 2: Giz/Lápis de Cera
Categoria 3: Caneta e Tinta
Categoria 4: Pastel, Carvão, Giz
Categoria 5: Material Combinado

DIVISÃO J – ARTE GERADA POR
COMPUTADOR
Categoria 1: Criação Original
Categoria 2: Fotografia de Vídeo
DIVISÃO K – OUTRO TIPO DE ARTE
Categoria 1: Colagem
Categoria 2: Otras

DIVISÃO E – BORDADO
Categoria 1: Bordado em Tecido Macio – desenho original
Categoria 2: Borado em Tecido Macio – pré-desenhado(kit) ou gráfico
Categoria 3: Ponto Cruz Contado – desenho original
Categoria 4: Ponto Cruz Contado – pré-desenhado(kit) ou gráfico
Categoria 5: Bordado em Tela, com Agulha – desenho original
Categoria 6: Bordado em Tela, com Agulha - pré-desenhado(kit) ou gráfico
Categoria 7: Outros
DIVISÃO F – ARTESANATO
Categoria 1: Cerâmica – Feito à Mão
Categoria 2: Trabalhos em Metal
Categoria 3: Jóia/Bijuteria
Categoria 4: Produtos Comerciais Pintados à Mão
Categoria 5: Outros

Informações sobre a Competição de Ates e Trabalhos Manuais da
Suprema Sessão 2022
Divisão A: Itens Promocionais
Categoria 1: Foto “Story” – Individual
REGRAS DA CATEGORIA
• As fotos DEVEM ser tiradas apenas pela Filha ou pelas Filhas que fizerem a inscrição.
• DEVEM ser projetadas apenas pela Filha ou pelas Filhas que fizerem a inscrição.
• Deve conter aproximadamente de 10 a 15 fotos com legendas que promovam as Filhas de
Jó.
• NÃO podem mencionar o nome da Filha ou das Filhas ou o número do Bethel.
• O trabalho NÃO pode ter sido apresentado anteriormente em um concurso de Artes e
Trabalhos Manuais da Suprema Sessão.
• É permitida apenas uma (1) inscrição por Filha.
• O nome da Filha NÃO deve aparecer no trabalho em si.
PONTOS PARA JULGAMENTO
Asseio - Adequação - Beleza
Uso como ferramenta promocional
Originalidade
Desenho
Continuidade/Fidelidade ao tema
Ortografia e Gramática
Total de 100 pontos.

25 pontos
20 pontos
20 pontos
15 pontos
15 pontos
05 pontos

Divisão A: Itens Promocionais
Categoria 2: Vídeo – Individual
REGRAS DA CATEGORIA
• DEVE ser criado inteiramente pela Filha que está está fazendo a inscrição.
• PODE ser criado como apresentação de “slides” ou filmagem gravada que foi editada.
• Também deve incluir uma cópia do arquivo (de preferência um arquivo “Adobe” para manter
a integridade das fontes e do formato).
• NÃO DEVE conter qualquer referência ao nome de uma Filha ou número do Bethel.
• Um breve resumo e um “link” estarão no “Livro dos Escritos” - devem ter a assinatura do Pai
ou da mãe para serem incluídos.
• O trabalho NÃO pode ter sido apresentado anteriormente em um concurso de Artes e
Trabalhos Manuais da Suprema Sessão.
• É permitida apenas uma (1) inscrição por Filha.
• O nome da Filha NÃO deve aparecer no trabalho em si.
PONTOS PARA JULGAMENTO
Asseio - Adequação - Beleza
Uso como ferramenta promocional
Originalidade
Design
Continuidade/Fidelidade ao tema
Ortografia e Gramática
Total de 100 pontos.

25 pontos
20 pontos
20 pontos
15 pontos
15 pontos
05 pontos

Divisão A: ITENS PROMOCIONAIS
Categoria 3: “Design” para “Web” das FJI
REGRAS DA CATEGORIA
• DEVE ser criado inteiramente pela Filha que está está fazendo a inscrição.
• DEVE CONTER O ENDEREÇO DA WEB E AS IMPRESSÕES A CORES DA
PÁGINA/PÁGINAS DA
• WEB.
• NÃO DEVE conter qualquer referência ao nome de uma Filha ou número do Bethel.
• Um breve resumo e um “link” estarão no “Livro dos Escritos” - devem ter a assinatura do Pai
ou da mãe para serem incluídos.
• O trabalho NÃO pode ter sido apresentado anteriormente em um concurso de Artes e
Trabalhos Manuais da Suprema Sessão.
• É permitida apenas uma (1) inscrição por Filha.
• O nome da Filha NÃO deve aparecer no trabalho em si.
PONTOS PARA JULGAMENTO
Asseio - Adequação - Beleza
Uso como ferramenta promocional
Originalidade
Design
Continuidade/Fidelidade ao tema
Ortografia e Gramática
Total de 100 pontos.

25 pontos
20 pontos
20 pontos
15 pontos
15 pontos
05 pontos

Divisão A: ITENS PROMOCIONAIS
Categoria 4: Diversos
REGRAS DA CATEGORIA
• QUALQUER tipo de projeto promocional que não atenda aos critérios de nenhuma das
• Categorias anteriores, como por exemplo, design de camiseta, botom, cartão postal,
adesivo...
• DEVE ser criado inteiramente pela Filha que está está fazendo a inscrição.
• PODE ser feito do zero, em um computador ou a partir de um kit pré-elaborado. No
• entanto, deve ser informado no formulário de inscrição como o trabalho foi feito, se criado ou
por kit.
• NÃO DEVE conter qualquer referência ao nome de uma Filha ou número do Bethel.
• Um breve resumo e um “link” estarão no “Livro dos Escritos” - devem ter a assinatura do Pai
ou da mãe para serem incluídos.
• O trabalho NÃO pode ter sido apresentado anteriormente em um concurso de Artes e
Trabalhos Manuais da Suprema Sessão.
• É permitida apenas uma (1) inscrição por Filha.
• O nome da Filha NÃO deve aparecer no trabalho em si.
PONTOS PARA JULGAMENTO
Asseio - Adequação - Beleza
Uso como ferramenta promocional
Originalidade
Design
Continuidade/Fidelidade ao tema
Ortografia e Gramática
Total de 100 pontos.

25 pontos
20 pontos
20 pontos
15 pontos
15 pontos
05 pontos

Divisão B: Categorias das de Jó
Categoria 1: Carregando Peças
REGRAS DA CATEGORIA
• Deve ser apropriado para ser usado em uma Instalação de Bethel.
• DEVE ser criado inteiramente pela Filha que está está fazendo a inscrição.
• A Filha não precisa ser PHR ou HR para se inscrever.
• O trabalho NÃO pode ter sido apresentado anteriormente em um concurso de Artes e
Trabalhos Manuais da Suprema Sessão.
• É permitida apenas uma (1) inscrição por Filha.
• O nome da Filha NÃO deve aparecer no trabalho em si.
PONTOS PARA JULGAMENTO
Originalidade
40 pontos
Artesania
30 pontos
Aparência
30 pontos
Total de 100 pontos.

Divisão B: Categorias das de Jó
Categoria 2: Lembrancinhas
Categoria 3: Arranjos/Centros de Mesa
Categoria 4: Floral (em seda ou artificial)
REGRAS DA CATEGORIA
• DEVE ser apropriado para ser usado em uma reunião de Bethel.
• DEVE ser criado inteiramente pela Filha que está está fazendo a inscrição.
• A Filha não precisa ser PHR ou HR para se inscrever.
• O trabalho NÃO pode ter sido apresentado anteriormente em um concurso de Artes e
Trabalhos Manuais da Suprema Sessão.
• É permitida apenas uma (1) inscrição por Filha.
• O nome da Filha NÃO deve aparecer no trabalho em si.
PONTOS PARA JULGAMENTO
Originalidade
40 pontos
Artesania
30 pontos
Aparência
30 pontos
Total de 100 pontos.

Divisão B: Categorias das de Jó
Categoria 5: Álbum de Recortes – Individual
Categoris 6: Álbum de Recortes – Grupo
REGRAS DA CATEGORIA
• Deve conter itens que não sejam apenas fotografias, mas também recortes de notícias,
relatos de Bethel, clipes, convites, etc.
• O conteúdo deve ser apenas do período da gestão do atual Supremo Conselho Guardião, ou
seja de agosto 2021 a agosto de 2022 e não de coisas antigas. Pode ser de qualquer
período de tempo, porém dentro das datas acima.
• Nenhum ponto será deduzido por páginas incompletas, desde que essas páginas tenham
sido planejadas e o espaço seja bem utilizado com arte, etc.
• Os álbuns de recortes de um Bethel devem conter itens de TODAS as Filhas do Bethel.
• DEVE ser criado inteiramente pela Filha que está está fazendo a inscrição.
• O trabalho NÃO pode ter sido apresentado anteriormente em um concurso de Artes e
Trabalhos Manuais da Suprema Sessão.
• É permitida apenas uma (1) inscrição por Filha.
• O nome da Filha NÃO deve aparecer no trabalho em si.
PONTOS PARA JULGAMENTO
Apresentação
25 pontos
Criatividade
25 pontos
Originalidade
30 pontos
Ortografia e Asseio
20 pontos
Total de 100 pontos.

Divisão C: Decorações
Categoria 1: Peças de Retalhos para Pendurar em Paredes
Categoria 2: Apliques para Pendurar Em Paredes
Categoria 3: Outras Peças de Retalhos
REGRAS DA CATEGORIA
• DEVE ser criado inteiramente pela Filha que está está fazendo a inscrição.
• Pode ser feito à mão ou à máquina, ou uma combinação dos dois métodos. No entanto, deve
ser informado no formulário de inscrição como o item foi feito, se à mão ou à máquina.
• Não deve conter qualquer referência ao nome da Filha ou ao número do Bethel.
• O trabalho NÃO pode ter sido apresentado anteriormente em um concurso de Artes e
Trabalhos Manuais da Suprema Sessão.
• É permitida apenas uma (1) inscrição por Filha.
• O nome da Filha NÃO deve aparecer no trabalho em si.
PONTOS PARA JULGAMENTO
Asseio - Adequação - Beleza
Originalidade
Artesania
Design
Acabamento
Total de 100 pontos.

35 pontos
20 pontos
20 pontos
15 pontos
10 pontos

Divisão D: Costura
Categoria 1: Roupas/Casacos
Categoria 2: Acessórios
Categoria 3: Decoração para Casa
Categoria 4: Outras
REGRAS DA CATEGORIA
• DEVE ser criado inteiramente pela Filha que está está fazendo a inscrição.
• Pode ser feito à mão ou à máquina, ou uma combinação dos dois métodos. No entanto, deve
ser informado no formulário de inscrição como o item foi feito, se à mão ou à máquina.
• Não deve conter qualquer referência ao nome da Filha ou ao número do Bethel.
• O trabalho NÃO pode ter sido apresentado anteriormente em um concurso de Artes e
Trabalhos Manuais da Suprema Sessão.
• É permitida apenas uma (1) inscrição por Filha.
• O nome da Filha NÃO deve aparecer no trabalho em si.
PONTOS PARA JULGAMENTO
Asseio - Adequação - Beleza
Originalidade
Artesania
Design
Acabamento
Total de 100 pontos.

35 pontos
20 pontos
20 pontos
15 pontos
10 pontos

Divisão E: Bordado
Categoria 1: Bordado em Tecido Macio – “Design” Original
Categoria 2: Bordado em Tecido Macio – Kit ou Gráfico
Categoria 3: Ponto Cruz Contado – “Design” Original
Categoria 4:Ponto Cruz Contado – Kit ou Gráfico
Categoria 5: Borado em Tela, com Agulha – “Design” Original
Categoria 6: Borado em Tela, com Agulha – Kit or Gráfico
Categoria 7: Bordado em Tela, com Gancho
REGRAS DA CATEGORIA
• DEVE ser criado inteiramente pela Filha que está está fazendo a inscrição.
• O desenho do bordado pode ser originado de um kit(pré-desenhado), de um folheto ou
desenho original. No entanto, deve ser informado no formulário de inscrição como o item foi
feito, se por kit ou original.
• NÃO DEVE conter qualquer referência ao nome de uma Filha ou número do Bethel.
• O trabalho NÃO pode ter sido apresentado anteriormente em um concurso de Artes e
Trabalhos Manuais da Suprema Sessão.
• É permitida apenas uma (1) inscrição por Filha.
• Deve ser anexado em cada trabalho um envelope lacrado com as seguintes informações
PONTOS PARA JULGAMENTO
Asseio - Adequação - Beleza
Originalidade
Artesania
Design
Acabamento
Total de 100 pontos.

35 pontos
20 pontos
20 pontos
15 pontos
10 pontos

Divisão F: Artesanato
Categoria 1: Cerâmica – Feito à Mão
REGRAS DA CATEGORIA
• DEVE ser criado inteiramente pela Filha que está está fazendo a inscrição.
• Deve ser finalizado com uma camada de acabamento, tinta ou esmalte apropriados.
• NÃO DEVE conter qualquer referência ao nome de uma Filha ou número do Bethel.
• O trabalho NÃO pode ter sido apresentado anteriormente em um concurso de Artes e
Trabalhos Manuais da Suprema Sessão.
• É permitida apenas uma (1) inscrição por Filha.
• O nome da Filha NÃO deve aparecer no trabalho em si.
PONTOS PARA JULGAMENTO
Moldado à Mão ou em Roda Circular e Queimado ou Uso de Moldeira e Queimado
Asseio - Adequação - Beleza
35 pontos
Originalidade
20 pontos
Artesania
20 pontos
Design
15 pontos
Acabamento
10 pontos
Total de 100 pontos.

Divisão F: Artesanato
Categoria 2: Trabalho em Metal
Categoria 3: Jóias/Bijuterias
REGRAS DA CATEGORIA
• DEVE ser criado inteiramente pela Filha que está está fazendo a inscrição.
• Pode ser feito utilizando-se de kit, folheto ou inteiramente à mão. No entanto, deve ser
informado no formulário de inscrição como o item foi feito, se com kit ou à mão.
• NÃO DEVE conter qualquer referência ao nome de uma Filha ou número do Bethel.
• O trabalho NÃO pode ter sido apresentado anteriormente em um concurso de Artes e
Trabalhos Manuais da Suprema Sessão.
• É permitida apenas uma (1) inscrição por Filha.
• O nome da Filha NÃO deve aparecer no trabalho em si.

PONTOS PARA JULGAMENTO
Asseio - Adequação - Beleza
Artesania
Design
Originalidade
Total de 100 pontos.

35 pontos
20 pontos
20 pontos
25 pontos

Divisão F: Artesanato
Categoria 4: Produtos Comerciais Pintados à Mão (Caixas, Cerâmicas, etc)
REGRAS DA CATEGORIA
• DEVE ser criado inteiramente pela Filha que está está fazendo a inscrição.
• NÃO DEVE conter qualquer referência ao nome de uma Filha ou número do Bethel.
• O trabalho NÃO pode ter sido apresentado anteriormente em um concurso de Artes e
Trabalhos Manuais da Suprema Sessão.
• É permitida apenas uma (1) inscrição por Filha.
• O nome da Filha NÃO deve aparecer no trabalho em si.
PONTOS PARA JULGAMENTO
Asseio - Adequação - Beleza
Artesania
Design
Originalidade
Total de 100 pontos.

35 pontos
20 pontos
20 pontos
25 pontos

Divisão F: Artesanato
Categoria 5: Outros
REGRAS DA CATEGORIA
• DEVE ser criado inteiramente pela Filha que está está fazendo a inscrição.
• NÃO DEVE conter qualquer referência ao nome de uma Filha ou número do Bethel.
• O trabalho NÃO pode ter sido apresentado anteriormente em um concurso de Artes e
Trabalhos Manuais da Suprema Sessão.
• É permitida apenas uma (1) inscrição por Filha.
• O nome da Filha NÃO deve aparecer no trabalho em si.
PONTOS PARA JULGAMENTO
Asseio - Adequação - Beleza
Artesania
Design
Originalidade
Total de 100 pontos.

45 pontos
20 pontos
15 pontos
20 pontos

Divisão G: Fotografia
Categoria 1: Retrato
Categoria 2: Natureza Morta
Categoria 3: Fotografia Espontânea
Categoria 4: Cenário/Paisagem
Categoria 5: Outras
REGRAS DA CATEGORIA
• DEVE ser tirada inteiramente pela Filha que está está fazendo a inscrição.
• Pode ser revelada pela Filha ou profissionalmente. No entanto, deve ser informado no
formulário de inscrição como a fotografia foi revelada.
• A foto deve ter um suporte aderente e resistente.
• NÃO DEVE conter qualquer referência ao nome de uma Filha ou número do Bethel.
• O trabalho NÃO pode ter sido apresentado anteriormente em um concurso de Artes e
Trabalhos Manuais da Suprema Sessão.
• É permitida apenas uma (1) inscrição por Filha.
• O nome da Filha NÃO deve aparecer no trabalho em si.
PONTOS PARA JULGAMENTO
Asseio, Aptidão, Beleza
35 pontos
Originalidade
20 pontos
Artesania
20 pontos
“Design”
20 pontos
Acabamento
05 pontos
Total de 100 pontos.

CATEGORIAS DE FOTOGRAFIAS
Categoria 1: Retrato
Fotografia de uma pessoa, retratando apenas o rosto e/ou cabeça e ombros.

Categoria 2: Natureza Morta
Fotografia de um arranjo de objetos, geralmente incluindo frutas e/ ou flores e objetos que
contrastam com a textura destes, como tigelas e copos.

Categoria 3: Fotografia Espontânea
A definição de “espontânea” é informal ou natural.

Categoria 4: Cenário/Paisagem
Uma vista ou paisagem pitoresca.

Categoria 5: Outras
Qualquer foto que não se enquadre nas outras 4 categorias.

Divisão H: Pintura
Categoria 1: À Óleo ou Acrílica
Categoria 2: Aquarela
REGRAS DA CATEGORIA
• DEVE ser uma pintura original, criada inteiramente pela Filha que está está fazendo a
inscrição.
• Por favor, limite o tamanho a não mais do que 40 x 60 cm.
• Deve ser mencionado no formulário de inscrição o meio usado para criar a pintura, se à óleo,
aquarela, acrílica, mista, etc.
• NÃO DEVE conter qualquer referência ao nome de uma Filha ou número do Bethel.
• O trabalho NÃO pode ter sido apresentado anteriormente em um concurso de Artes e
Trabalhos Manuais da Suprema Sessão.
• É permitida apenas uma (1) inscrição por Filha.
• O nome da Filha NÃO deve aparecer no trabalho em si.
PONTOS PARA JULGAMENTO
Asseio, Aptidão, Beleza
25 pontos
Originalidade
20 pontos
Artesania
20 pontos
“Design”
20 pontos
Acabamento
15 pontos
Total de 100 pontos.
Divisão I: Desenho
Categoria 1: Lápis/Lápis Colorido
Categoria 2: Lápiz/Giz de Cêra
Categoria 3: Caneta e Tinta
Categoria 4: Pastel, Carvão, Giz
Categoria 5: Vários Recursos Combinados
REGRAS DA CATEGORIA
• DEVE ser desenhado ou esboçado inteiramente pela Filha que está está fazendo a inscrição.
• Por favor, limite o tamanho a não mais do que 40 x 60 cm.
• Deve ser emaranhado e/ou emoldurado ou ter um suporte aderente resistente
• NÃO DEVE conter qualquer referência ao nome de uma Filha ou número do Bethel.
• O trabalho NÃO pode ter sido apresentado anteriormente em um concurso de Artes e
Trabalhos Manuais da Suprema Sessão.
• É permitida apenas uma (1) inscrição por Filha.
• O nome da Filha NÃO deve aparecer no trabalho em si.
PONTOS PARA JULGAMENTO
Asseio, Aptidão, Beleza
25 pontos
Originalidade
20 pontos
Artesania
20 pontos
“Design”
20 pontos
Acabamento
15 pontos
Total de 100 pontos.

Divisão J: Arte Gerada por Computador
Categoria 1: Criação Original
Category 2: Fotografia de Vídeo
REGRAS DA CATEGORIA
• DEVE ser projetado inteiramente pela Filha que está está fazendo a inscrição.
• Deve ser criado em um computador usando qualquer programa de computador. No entanto,
deve ser informado no formulário de inscrição qual programa foi usado, se o “Publisher”,
“Photoshop”, etc.
• NÃO DEVE conter qualquer referência ao nome de uma Filha ou número do Bethel.
• O trabalho NÃO pode ter sido apresentado anteriormente em um concurso de Artes e
Trabalhos Manuais da Suprema Sessão.
• É permitida apenas uma (1) inscrição por Filha.
• O nome da Filha NÃO deve aparecer no trabalho em si.
PONTOS PARA JULGAMENTO
Apresentação
25 pontos
Criatividade
25 pontos
Originalidade
30 pontos
Ortografia e Asseio
20 pontos
Total de 100 pontos.

Divisão K: Outros Tipos de Arte
Categoria 1: Colagem
Categoria 2: Outros
REGRAS DA CATEGORIA
• DEVE ser projetado inteiramente pela Filha que está está fazendo a inscrição.
• Pode ser feito a partir de um molde ou de um kit. No entanto, deve ser informado no
formulário de inscrição como o item foi feito.
• NÃO DEVE conter qualquer referência ao nome de uma Filha ou número do Bethel.
• O trabalho NÃO pode ter sido apresentado anteriormente em um concurso de Artes e
Trabalhos Manuais da Suprema Sessão.
• É permitida apenas uma (1) inscrição por Filha.
• O nome da Filha NÃO deve aparecer no trabalho em si.
PONTOS PARA JULGAMENTO
Apresentação
25 pontos
Criatividade
25 pontos
Originalidade
30 pontos
Asseio e Acabamento
20 pontos
Total de 100 pontos.

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE ARTES E TRABALHOS MANUAIS DA SUPREMA
SESSÃO 2022
Preencha um formulário de inscrição separado para cada item e anexe-o ao envio por e-mail.

Nome: _______________________ Jurisdição _______________ Bethel ______
Grupo de Idade: ___________
DIVISÃO: ________________________________________________________
CATEGORIA: ______________________________________________________
Digite ou nomeie o item, se necessário: ________________________________________

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE ARTES E TRABALHOS MANUAIS DA SUPREMA
SESSÃO 2022
Preencha um formulário de inscrição separado para cada item e anexe-o ao envio por e-mail.

Nome: _______________________ Jurisdição _______________ Bethel _____
Grupo de Idade: ___________
DIVISÃO: ________________________________________________________
CATEGORIA: ______________________________________________________
Digite ou nomeie o item, se necessário: ________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE ARTES E TRABALHOS MANUAIS DA SUPREMA
SESSÃO 2022
Preencha um formulário de inscrição separado para cada item e anexe-o ao envio por e-mail.

Nome: _______________________ Jurisdição _______________ Bethel _____
Grupo de Idade: _________
DIVISÃO: ________________________________________________________
CATEGORIA: ______________________________________________________
Digite ou nomeie o item, se necessário: ________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

