
Competição Virtual de Artes e Trabalhos Manuais do Supremo 2020   
 

 

 

A Suprema Guardiã, Linda, e o Supremo Guardião Associado, Tom, junto ao Comitê da Competição de 

Artes e Trabalhos Manuais convida a todos para participarem da Competição Virtual de Artes e Trabalhos 

Manuais do Supremo de 2020.  Temos muitas categorias interessantes para entrar neste ano, por isso 

esperamos que CADA Filha entre em pelo menos uma delas. Vamos mostrar a todos como nossas Filhas são 

talentosas em nosso ano do Centenário! 

 

Para participar da Competição Virtual de Artes e Trabalhos Manuais do Supremo, você deverá tirar uma foto 

de sua produção ou fazer um vídeo curto (menos de um minuto) mostrando sua criação e depois enviá-lo por 

e-mail para Julie Deason, Presidente do Comitê. Solicitamos a todos os participantes que enviem fotos e 

vídeos de sua inscrição / inscrições até 9 de julho de 2020 usando o formulário disponível neste documento. 

As inscrições recebidas após 9 de julho de 2020 não serão consideradas. 

 

 

Presidente do Comitê:  Julie Deason  

E-mail: julesdeason@gmail.com  

Assunto:  SUPREME ARTS AND CRAFTS  

Para obter informações detalhadas sobre cada categoria, consultar a seção específica abaixo. 
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REGRAS GERAIS 

Por favor, leia as Regras Gerais da competição, bem como as diretrizes específicas para cada categoria. 
Em caso de dúvidas, entre em contato com Julie Deason, Presidente do Comitê, pelo e-mail: 
julesdeason@gmail.com. 

1. FAIXA ETÁRIA 
                     A Categoria Promoção não será dividida em grupos por faixa etária.  

Todas as outras categorias serão julgadas de acordo com as seguintes faixas etárias: 
         Abelhinha 

 10 – 14 
 15 – 19 

2. A idade da Filha no prazo final das inscrições, 9 de Julho de 2020, determinará em qual grupo por faixa 
etária em que a Filha deverá se inscrever.  Abelhinhas podem entrar em todas as categorias. 

3. Somente podem participar da Competição Filhas que estiverem regulares nas FJI no momento da inscrição. 
A produção que será submetida deve ter sido feita durante o ano corrente do Supremo Conselho Guardião, 
de Agosto de 2019 a Julho 2020. 

4. Todas as fotos / vídeos e formulários de inscrição devem ser enviados por e-mail até 9 de julho de 2020 
para o Julie Deason, Julie Deason, Presidente do Comitê da Competição de Artes e Trabalhos Manuais. 

5. Cada participante pode inserir apenas uma produção por categoria. 

6. Cada participante deve determinar qual divisão e categoria em que deseja que sua inscrição seja julgada. 
No entanto, o Comitê da Competição de Artes e Trabalhos Manuais se reserva o direito de ajustar as 
categorias se necessário. 

7. A produção enviada deve ser conforme descrito no formulário de inscrição. Não será possível substituir a 
produção enviada.  

8. Os formulários de inscrição devem ser preenchidos de maneira legível, caso contrário não serão aceitos. 

9. O julgamento será baseado nos seguintes critérios (quando aplicável): originalidade, design, arte, 
apresentação / layout, grau de dificuldade, habilidade, limpeza e acabamento. Os formulários de avaliação 
preenchidos pelos jurados serão entregues aos participantes. A decisão dos jurados é final. 

mailto:julesdeason@gmail.com


 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA A COMPETIÇÃO VIRTUAL 
DE ARTES E TRABALHOS MANUAIS DO SUPREMO 

PRAZO: ENVIAR ATÉ 9 DE JULHO DE 2020 PARA JULIE DEASON, 
PRESIDENTE DO COMITÊ 

NOME: __________________________________________________________________________________________  

ENDEREÇO: _____________________________________________________________________________________  
    _____________________________________________________________________________________ 

TELEFONE: ________________________________________IDADE EM 9 DE JULHO DE 2020: __________________  
NÚMERO DO BETHEL: ___________ CIDADE: ___________________________________   

INSCRIÇÃO PARA AS CATEGORIAS: (Marque todas as opções aplicáveis) 
CATEGORIAS PROMOCIONAIS COSTURA FOTOGRAFIA  
___ História Fotográfica – Individual  
___ História Fotográfica – Grupo  
___ Panfleto – Individual  
___ Panfleto – Grupo  
___ Vídeo – Individual  
___ Vídeo – Grupo  
___ Web Design FJI 
___ Outros  

___ Roupas  
___ Agasalhos  
___ Acessórios 
___ Decoração de casa 
___ Outros  

___ Retrato  
___ Natureza Morta  
___ Foto Espontânea  
___ Paisagem  
___ Outra  

FDJ BORDADO  PINTURA  
___ Objetos especiais  
___ Lembrancinhas  
___ Centro de mesa 
___ Floral (silk ou artificial)  
___ Scrapbook – Individual  
___ Scrapbook – Grupo  

___ Bordado – original  
___ Bordado – kit  
___ Ponto Cruz Contato – original  
___ Ponto Cruz Contato – kit  
___ Agulha (Needlepoint) – original  
___ Agulha (Needlepoint) – kit  
___ Tricô/Crochê – original  
___ Tricô/Crochê – kit  
___ Latch Hook  

___ Óleo ou Acrílica  
___Aquarela 

COLCHAS  ARTESANATO  DESENHO  
___ Colcha de Retalhos de parede  
___ Colcha de Apliques para parede  
___ Manta de Retalhos etc.  
___ Manta de Apliques etc.  
___ Outra produção de retalhos  
___ Outra produção de aplique 

___ Cerâmica - artesanal 
___ Carpintaria 
___ Artigos de couro 
___ Artigos de metal 
___ Joias 
___ Produtos comerciais pintados à mão 
___ Outros 

___ Lápis / Lápis de Cor 
___ Giz de cera 
___ Caneta e tinta 
___ Pastel, Carvão, Giz  
___ Combined Medium  

 OUTRAS ARTES  ARTE PRODUZIDA EM COMPUTADOR  
 ___ Colagem 

___ Papel Maché/Decoupage  
___ Outros  

___ Criação Original 
___ Computação Gráfica 

Eu, por meio deste, dou permissão para minha filha, ____________________________________, para participar da Competição Virtual 
de Artes e Trabalhos Manuais do Supremo 2020. Certifico também que li as Regras Gerais e os requisitos individuais para cada categoria 
em que minha filha está participando, entendendo sua inscrição poderá ser desqualificada caso não siga as regras estabelecidas.   

Assinatura do Responsável: _______________________Nome: ________________________________________ Data: ___________  

ASSINE A SEGUIR PARA AUTORIZAR QUE A PRODUÇÃO DA SUA FILHA SEJA FOTOGRAFADA E APRESENTADA NO 
SITE. ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:  _______________________________________________________________  



 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO - COMPETIÇÃO VIRTUAL DE ARTES E TRABALHOS  
MANUAIS DO SUPREMO 2020 

Envie por e-mail as informações abaixo junto ao vídeo ou foto da sua produção para a Presidente do Comitê, Julie Deason, 

NOME: _____________________________________________________ NÚMERO DO BETHEL: ___________  

FAIXA ETÁRIA:  ________ Abelhinha   ________ 10-14   ________ 15-19  

GRUPO  E CATEGORIA: Indique o Grupo e Categoria (Ex.:. COSTURA – DECORAÇÃO DE CASA)  

GRUPO:_______________________________________________________________________________________ 

CATEGORIA: __________________________________________________________________________________  

Técnica utilizada para produção (se necessário): ________________________________________________________  
(exemplo: à mão, kit, programa de computador, etc.)  

 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO - COMPETIÇÃO VIRTUAL DE ARTES E TRABALHOS  

MANUAIS DO SUPREMO 2020 

Envie por e-mail as informações abaixo junto ao vídeo ou foto da sua produção para a Presidente do Comitê, Julie Deason, 

NOME: _____________________________________________________ NÚMERO DO BETHEL: ___________  

FAIXA ETÁRIA:  ________ Abelhinha   ________ 10-14   ________ 15-19  

GRUPO  E CATEGORIA: Indique o Grupo e Categoria (Ex.:. COSTURA – DECORAÇÃO DE CASA)  

GRUPO:_______________________________________________________________________________________ 

CATEGORIA: __________________________________________________________________________________  

Técnica utilizada para produção (se necessário): ________________________________________________________  
(exemplo: à mão, kit, programa de computador, etc.)  

 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO - COMPETIÇÃO VIRTUAL DE ARTES E TRABALHOS  

MANUAIS DO SUPREMO 2020 

Envie por e-mail as informações abaixo junto ao vídeo ou foto da sua produção para a Presidente do Comitê, Julie Deason, 

NOME: _____________________________________________________  NÚMERO DO BETHEL: ___________  

FAIXA ETÁRIA:  ________ Abelhinha   ________ 10-14   ________ 15-19  

GRUPO  E CATEGORIA: Indique o Grupo e Categoria (Ex.:. COSTURA – DECORAÇÃO DE CASA)  

GRUPO:_______________________________________________________________________________________ 

CATEGORIA: __________________________________________________________________________________  

Técnica utilizada para produção (se necessário): ________________________________________________________  
(exemplo: à mão, kit, programa de computador, etc.)  
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Categorias e Grupos: 
  
  
GRUPO A – CATEGORIAS PROMOCIONAIS 

• Categoria 1:  História Fotográfica – Individual 
• Categoria 2:  História Fotográfica – Grupo 
•  Categoria 3:  Panfleto – Individual 
• Categoria 4:  Panfleto – Grupo 
• Categoria 5:  Vídeo – Individual  
• Categoria 6:  Vídeo – Grupo 
• Categoria 7:  Web Design FJI 
• Categoria 8:  Outros 

  
GRUPO B – FDJ  

• Categoria 1:  Objetos especiais 
• Categoria 2:  Lembrancinhas 
• Categoria 3:  Centro de mesa 
• Categoria 4:  Floral (silk ou artificial)  
• Categoria 5:  Scrapbook – Individual  
• Categoria 6:  Scrapbook – Grupo 

  
GRUPO C – COLCHAS 

• Categoria 1:  Colcha de Retalhos para parede 
• Categoria 2:  Colcha de Apliques para parede  
• Categoria 3:  Manta de Retalhos etc. 
• Categoria 4:  Manta de Apliques etc. 
• Categoria 5:  Outra produção de retalhos 
• Categoria 6:  Outra produção de aplique 

  
GRUPO D – COSTURA 

• Categoria 1:  Roupas  
• Categoria 2:  Agasalhos 
• Categoria 3:  Acessórios 
• Categoria 4:  Decoração de casa 
• Categoria 5:  Outros  

  
GRUPO E – NBORDADO 

• Categoria 1:  Bordado em tecido leve – arte original (autoral)   
• Categoria 2:  Bordado em tecido leve – arte de kit ou gráfico  
• Categoria 3:  Ponto Cruz Contato – arte original (autoral)   
• Categoria 4:  Ponto Cruz Contato – arte de kit ou gráfico 
• Categoria 5:  Agulha (Needlepoint) – arte original (autoral)   
• Categoria 6:  Agulha (Needlepoint) – arte de kit ou gráfico 
• Categoria 7:  Tricô/Crochê – arte original (autoral)   
• Categoria 8:  Tricô/Crochê – arte de kit ou gráfico 
• Categoria 9:  Latch Hook  
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GRUPO F – ARTESANATO  

• Categoria 1:  Cerâmica - artesanal 
• Categoria 2:  Carpintaria 
• Categoria 3:  Artigos de couro  
• Categoria 4:  Artigos de metal 
• Categoria 5:  Joias 
• Categoria 6:  Produtos comerciais pintados à mão (caixas, objetos de cerâmica, etc.)  
• Categoria 7:  Outros 

  
GRUPO G – FOTOGRAFIA  

• Categoria 1:  Retrato 
• Categoria 2:  Natureza Morta 
• Categoria 3:  Foto Espontânea 
• Categoria 4:  Paisagem 
• Categoria 5:  Outra  

  
GRUPO H – PINTURA 

• Categoria 1:  Óleo ou Acrílica 
• Categoria 2:  Aquarela  

  
GRUPO I – DESENHO  

• Categoria 1:  Lápis / Lápis de Cor 
• Categoria 2:  Giz de cera 
• Categoria 3:  Caneta e tinta 
• Categoria 4:  Pastel, Carvão, Giz 
• Categoria 5:  Combined Medium 

  
GRUPO J – ARTE PRODUZIDA EM COMPUTADOR  

• Categoria 1:  Criação Original (incluída fotografia original manipulada por computador, não será aceita nenhuma 
imagem/gráfico comercial)  

• Categoria 2:  Computação Gráfica (aceitável o uso de imagens comerciais - deve incluir autorização de permissão se 
imagens com direitos autorais)  

•  
GRUPO K – OUTRAS ARTES 

• Categoria 1:  Colagem  
• Categoria 2:  Papel Maché/Decoupage 
• Categoria 3:  Outras 
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GRUPO A – CATEGORIAS PROMOCIONAIS  
Categoria 1: História Fotográfica – Individual 

Categoria 2:  História Fotográfica – Grupo 
 REGRAS DA CATEGORIA:  

• As fotos DEVEM ter sido tiradas apenas pela Filha ou Filhas que estão se inscrevendo.  
• A ideia para a foto DEVE ser da Filha ou Filhas que que estão se inscrevendo. 
• Deverá conter aproximadamente 10 a 15 fotos com legendas que promovam as Filhas de Jó.  
• O nome da Filha ou número do Bethel NÃO pode ser mencionado. 
• A produção NÃO pode ter sido submetida previamente a uma Competição de Artes e Trabalhos Manuais do 

Supremo.  
• Cada Filha pode submeter apenas uma (1) inscrição.  
• A produção deve ser enviada acompanhada por um envelope lacrado contendo o formulário de inscrição e, do lado 

externo do envelope, devem estar descritos a Categoria e idade da Filha. 
• O nome da Filha NÃO pode ser mencionado na produção.  

  
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:   

Organização, Adequação, Beleza  25  
Usabilidade para Promoção 20  
Originalidade 20  
Design  15  
Continuidade / Atendimento ao tema 15  
Ortografia e Gramática  5  
Pontuação Total  100  

  
Categoria 3:  Panfleto – Individual 

Categoria 4:  Panfleto – Grupo 
 REGRAS DA CATEGORIA:  

• DEVE ser criado inteiramente pela(s) Filha(s) que enviar(em) a inscrição.  
• DEVE ser criado em um computador usando qualquer programa. No entanto, o programa utilizado DEVE ser 

informado no formulário de inscrição (ex: Publisher, PowerPoint etc.). 
• DEVE incluir também um disco, CD ou pen drive com uma cópia do arquivo (de preferência um arquivo da Adobe 

para manter a integridade das fontes e do formato).  
• O nome da Filha ou número do Bethel NÃO pode ser mencionado. 
• Um breve resumo e um link serão incluídos no “Livro de Escritos” – é necessário ter a assinatura dos pais ou 

responsáveis no formulário de inscrição para que sua produção seja incluída.  
• A produção NÃO pode ter sido submetida previamente a uma Competição de Artes e Trabalhos Manuais do 

Supremo.  
• Cada Filha pode submeter apenas uma (1) inscrição.  
• A produção deve ser enviada acompanhada por um envelope lacrado contendo o formulário de inscrição e, do lado 

externo do envelope, devem estar descritos a Categoria e idade da Filha. 
• O nome da Filha NÃO pode ser mencionado na produção.  

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:  

Organização, Adequação, Beleza 25  
Usabilidade para Promoção 20  
Originalidade  20  
Design  15  
Continuidade / Atendimento ao tema  15  
Ortografia e Gramática   5  
Pontuação Total  100  
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Categoria 5:  Vídeo – Individual 
Categoria 6:  Vídeo – Grupo 

  
REGRAS DA CATEGORIA:  

• DEVE ser criado inteiramente pela(s) Filha(s) que enviar(em) a inscrição.  
• PODE ser criado como uma apresentação de slides ou através de uma edição de vídeo.  
• DEVE incluir também um disco, CD ou pen drive com uma cópia do arquivo (de preferência um arquivo da Adobe 

para manter a integridade das fontes e do formato O nome da Filha ou número do Bethel NÃO pode ser mencionado. 
• Um breve resumo e um link serão incluídos no “Livro de Escritos” – é necessário ter a assinatura dos pais ou 

responsáveis no formulário de inscrição para que sua produção seja incluída.  
• A produção NÃO pode ter sido submetida previamente a uma Competição de Artes e Trabalhos Manuais do 

Supremo.  
• Cada Filha pode submeter apenas uma (1) inscrição.  
• A produção deve ser enviada acompanhada por um envelope lacrado contendo o formulário de inscrição e, do lado 

externo do envelope, devem estar descritos a Categoria e idade da Filha. 
• O nome da Filha NÃO pode ser mencionado na produção.  

  
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:  

Organização, Adequação, Beleza 25  
Usabilidade para Promoção   20  
Originalidade  20  
Design  15  
Continuidade / Atendimento ao tema  15  
Ortografia e Gramática   5  
Pontuação Total  100  

  
Categoria 7:  Web Design FJI (impressões coloridas de página(s) da web)    

REGRAS DA CATEGORIA:  
• DEVE ser criado inteiramente pela Filha que enviar a inscrição.  
• O endereço da web (site) e as impressões coloridas da página(s) DEVEM ser incluídas.  
• O nome da Filha ou número do Bethel NÃO pode ser mencionado.  
• Um breve resumo e um link serão incluídos no “Livro de Escritos” – é necessário ter a assinatura dos pais ou 

responsáveis no formulário de inscrição para que sua produção seja incluída.  
• A produção NÃO pode ter sido submetida previamente a uma Competição de Artes e Trabalhos Manuais do 

Supremo.  
• Cada Filha pode submeter apenas uma (1) inscrição.  
• A produção deve ser enviada acompanhada por um envelope lacrado contendo o formulário de inscrição e, do lado 

externo do envelope, devem estar descritos a Categoria e idade da Filha. 
• O nome da Filha NÃO pode ser mencionado na produção.  

  
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:  

Organização, Adequação, Beleza 25  
Usabilidade para Promoção   20  
Originalidade  20  
Design  15  
Continuidade / Atendimento ao tema  15  
Ortografia e Gramática   5  
Pontuação Total  100  
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Categoria 8:  Outros 
  
REGRAS DA CATEGORIA:  

• Pode ser inscrito QUALQUER tipo de projeto promocional que não atenda aos critérios de outras categorias (por 
exemplo: design de camiseta, pins, cartão postal, adesivo para carro, ímã, quadros etc.).  

• DEVE ser criado inteiramente pela Filha que enviar a inscrição.  
• PODE ser fabricado do zero, em um computador ou utilizando um kit. No entanto, deve ser informado no formulário 

de inscrição qual foi o método utilizado para elaboração da produção. 
• O nome da Filha ou número do Bethel NÃO pode ser mencionado.  
• Um breve resumo e um link serão incluídos no “Livro de Escritos” – é necessário ter a assinatura dos pais ou 

responsáveis no formulário de inscrição para que sua produção seja incluída.  
• A produção NÃO pode ter sido submetida previamente a uma Competição de Artes e Trabalhos Manuais do 

Supremo.  
• Cada Filha pode submeter apenas uma (1) inscrição.  
• A produção deve ser enviada acompanhada por um envelope lacrado contendo o formulário de inscrição e, do lado 

externo do envelope, devem estar descritos a Categoria e idade da Filha. 
• O nome da Filha NÃO pode ser mencionado na produção.  

  
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:  

Organização, Adequação, Beleza 35  
Originalidade  20  
Habilidade  20  
Design  15  
Valor Promocional 5  
Pontuação Total  100  

  
  

GRUPO B – FDJ  
Categoria 1:  Objetos especiais 

  
REGRAS DA CATEGORIA:  

• DEVE ser apropriado para ser usado em uma Instalação de Bethel. 
• DEVE ser criado inteiramente pela Filha que enviar a inscrição.  
• A Filha não precisa ser Past Honorável Rainha ou Honorável Rainha para participar.  
• A produção NÃO pode ter sido submetida previamente a uma Competição de Artes e Trabalhos Manuais do 

Supremo.  
• Cada Filha pode submeter apenas uma (1) inscrição.  
• A produção deve ser enviada acompanhada por um envelope lacrado contendo o formulário de inscrição e, do lado 

externo do envelope, devem estar descritos a Categoria e idade da Filha. 
• O nome da Filha NÃO pode ser mencionado na produção.  

  
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:  
Originalidade       40  
Habilidade       30  
Aparência       30  
Pontuação Total    100 
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Categoria 2:  Lembrancinhas  
Categoria 3:  Centro de mesa  

Categoria 4:  Floral (silk ou artificial)  
  
REGRAS DA CATEGORIA:  

• DEVE ser apropriado para ser usado em uma reunião de Bethel. 
• DEVE ser criado inteiramente pela Filha que enviar a inscrição.  
• A Filha não precisa ser Past Honorável Rainha ou Honorável Rainha para participar.  
• A produção NÃO pode ter sido submetida previamente a uma Competição de Artes e Trabalhos Manuais do 

Supremo.  
• Cada Filha pode submeter apenas uma (1) inscrição.  
• A produção deve ser enviada acompanhada por um envelope lacrado contendo o formulário de inscrição e, do lado 

externo do envelope, devem estar descritos a Categoria e idade da Filha. 
• O nome da Filha NÃO pode ser mencionado na produção.  

  
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: 
Originalidade  40  

            Habilidade  30  
             Aparência  30  

    Pontuação Total  
  

100  

  
Categoria 5:  Scrapbook – Individual  

Categoria 6:  Scrapbook – Grupo  
  
REGRAS DA CATEGORIA:  

• Deverá conter itens além de fotografias (por exemplo: recortes de notícias, relatórios do Bethel, clipart etc.). 
• DEVE ser referente a essa gestão do Supremo Conselho Guardião: de Agosto/2018 a Agosto/2019.  
• Pode ser referente a qualquer período dentro das datas acima.  
• Nenhum ponto será deduzido por páginas incompletas, desde que essas páginas sejam planejadas e o espaço seja bem 

utilizado com arte etc. 
• Os scrapbooks de Bethel devem ser inscritos em nome de TODAS AS Filhas de Bethel.  
• A produção NÃO pode ter sido submetida previamente a uma Competição de Artes e Trabalhos Manuais do 

Supremo.  
•  Somente poderão ser submetidas uma (1) inscrição individual ou por Bethel.  
• A produção deve ser enviada acompanhada por um envelope lacrado contendo o formulário de inscrição e, do lado 

externo do envelope, devem estar descritos a Categoria e idade da Filha. 
• O nome da Filha NÃO pode ser mencionado na produção.  

  
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:  

Apresentação  25  
Criatividade  25  
Originalidade  30  
Ortografia e Organização 20  
Pontuação Total  100  
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GRUPO C – COLCHAS  
Categoria 1:  Colcha de Retalhos para parede 
Categoria 2:  Colcha de Apliques para parede  

Categoria 3:  Manta de Retalhos etc. 
Categoria 4:  Manta de Apliques etc. 

Categoria 5:  Outra produção de retalhos  
Categoria 6:  Outra produção de aplique 

REGRAS DA CATEGORIA:  
• DEVE ser criado inteiramente pela Filha que enviar a inscrição.  
• PODE ser feita à mão ou à máquina, ou uma combinação dos dois métodos. No entanto, DEVE ser informado no 

formulário de inscrição qual o método utilizado (ou seja, à mão ou máquina). 
• Se o item foi feito a partir de um padrão de costura, o envelope e as instruções do padrão devem ser incluídos ou 

enviados junto a produção. 
• O nome da Filha ou número do Bethel NÃO pode ser mencionado.  
• A produção NÃO pode ter sido submetida previamente a uma Competição de Artes e Trabalhos Manuais do 

Supremo.  
• Cada Filha pode submeter apenas uma (1) inscrição.  
• A produção deve ser enviada acompanhada por um envelope lacrado contendo o formulário de inscrição e, do lado 

externo do envelope, devem estar descritos a Categoria e idade da Filha. 
• O nome da Filha NÃO pode ser mencionado na produção.  

  
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:  

Organização, Adequação, Beleza 35  
Originalidade  20  
Habilidade  20  
Design  15  
Acabamento  10  
Pontuação Total  100  

  
  

GRUPO D – COSTURA 
Categoria 1:  Roupas  

Categoria 2:  Agasalhos 
Categoria 3:  Acessórios  

Categoria 4:  Decoração de casa 
Categoria 5:  Outros 

  
REGRAS DA CATEGORIA:  

• DEVE ser criado inteiramente pela Filha que enviar a inscrição.  
• PODE ser feita à mão ou à máquina, ou uma combinação dos dois métodos. No entanto, DEVE ser informado no 

formulário de inscrição qual o método utilizado (ou seja, à mão ou máquina). 
• Se o item foi feito a partir de um padrão de costura, o envelope e as instruções do padrão devem ser incluídos ou 

enviados junto a produção. 
• O nome da Filha ou número do Bethel NÃO pode ser mencionado.  
• A produção NÃO pode ter sido submetida previamente a uma Competição de Artes e Trabalhos Manuais do 

Supremo.  
• Cada Filha pode submeter apenas uma (1) inscrição.  
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• A produção deve ser enviada acompanhada por um envelope lacrado contendo o formulário de inscrição e, do lado 
externo do envelope, devem estar descritos a Categoria e idade da Filha. 

• O nome da Filha NÃO pode ser mencionado na produção.  
  
    

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:  

Organização, Adequação, Beleza 35  
Originalidade  20  
Habilidade  20  
Design  15  
Acabamento  10  
Pontuação Total  100  
  

GRUPO E – BORDADO  
Categoria 1:  Bordado em tecido leve – arte original (autoral) 
Categoria 2:  Bordado em tecido leve – arte de kit ou gráfico 

Categoria 3:  Ponto Cruz Contato – arte original (autoral) 
Categoria 4:  Ponto Cruz Contato – arte de kit ou gráfico 

Categoria 5:  Agulha (Needlepoint) – arte original (autoral) 
Categoria 6:  Agulha (Needlepoint) – arte de kit ou gráfico 

Categoria 7:  Tricô/Crochê – arte original (autoral) 
Categoria 8:  Tricô/Crochê – arte de kit ou gráfico 

Categoria 9:  Latch Hook 
  
REGRAS DA CATEGORIA:  

• DEVE ser criado inteiramente pela Filha que enviar a inscrição.   
• PODE ser feito a partir de um kit, folheto ou modelo de bordado original. No entanto, DEVE ser informado no 

formulário de inscrição qual o método utilizado (isto é, crochê, tricô, latch hook ou bordado). 
• O nome da Filha ou número do Bethel NÃO pode ser mencionado.  
• A produção NÃO pode ter sido submetida previamente a uma Competição de Artes e Trabalhos Manuais do 

Supremo.  
• Cada Filha pode submeter apenas uma (1) inscrição.  
• A produção deve ser enviada acompanhada por um envelope lacrado contendo o formulário de inscrição e, do lado 

externo do envelope, devem estar descritos a Categoria e idade da Filha. 
• O nome da Filha NÃO pode ser mencionado na produção.  

  
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:  

Organização, Adequação, Beleza 35  
Originalidade  20  
Habilidade  20  
Design  15  
Acabamento  10  
Pontuação Total  

  
100  
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GRUPO F – ARTESANATO  
Categoria 1:  Cerâmica - artesanal 

  
REGRAS DA CATEGORIA:  

• DEVE ser criado inteiramente pela Filha que enviar a inscrição.  
• DEVE ter sido finalizado com acabamento, cobertura ou esmalte apropriados.  
• O nome da Filha ou número do Bethel NÃO pode ser mencionado.  
• A produção NÃO pode ter sido submetida previamente a uma Competição de Artes e Trabalhos Manuais do 

Supremo.  
• Cada Filha pode submeter apenas uma (1) inscrição.  
• A produção deve ser enviada acompanhada por um envelope lacrado contendo o formulário de inscrição e, do lado 

externo do envelope, devem estar descritos a Categoria e idade da Filha. 
• O nome da Filha NÃO pode ser mencionado na produção.  

  
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: (Feito à mão ou na roda e queimada):  
Organização, Adequação, Beleza 35  
Originalidade  20  
Habilidade  20  
Design  15  
Acabamento  10  
Pontuação Total  100  
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: (Feito em um molde e queimada)  
Organização, Adequação, Beleza 45  
Habilidade  20  
Design  15  
Acabamento  20  
Pontuação Total  

  
100  

Categoria 2:  Carpintaria 
Categoria 3:  Artigos de couro  
Categoria 4:  Artigos de metal 

Categoria 5:  Joias 
  
REGRAS DA CATEGORIA:  

• DEVE ser criado inteiramente pela Filha que enviar a inscrição.  
• PODE ser feito a partir de um kit ou completamente à mão. No entanto, DEVE ser informado no formulário de 

inscrição qual o método utilizado (isto é, kit ou à mão). 
• O nome da Filha ou número do Bethel NÃO pode ser mencionado.  
• A produção NÃO pode ter sido submetida previamente a uma Competição de Artes e Trabalhos Manuais do 

Supremo.  
• Cada Filha pode submeter apenas uma (1) inscrição.  
• A produção deve ser enviada acompanhada por um envelope lacrado contendo o formulário de inscrição e, do lado 

externo do envelope, devem estar descritos a Categoria e idade da Filha. 
• O nome da Filha NÃO pode ser mencionado na produção.  

  
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:   

Organização, Adequação, Beleza 45  
Habilidade  20  
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Design  15  
Originalidade  20  
Pontuação Total  100  

  
Categoria 6:  Produtos comerciais pintados à mão (caixas, cerâmicas etc.)  

REGRAS DA CATEGORIA:  
• DEVE ser criado inteiramente pela Filha que enviar a inscrição.  
• O nome da Filha ou número do Bethel NÃO pode ser mencionado.  
• A produção NÃO pode ter sido submetida previamente a uma Competição de Artes e Trabalhos Manuais do 

Supremo.  
• Cada Filha pode submeter apenas uma (1) inscrição.  
• A produção deve ser enviada acompanhada por um envelope lacrado contendo o formulário de inscrição e, do lado 

externo do envelope, devem estar descritos a Categoria e idade da Filha. 
• O nome da Filha NÃO pode ser mencionado na produção.  

  
    

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:  
     Organização, Adequação, Beleza 45  
               Habilidade  20  
 Design  15  
               Originalidade  20  
             Pontuação Total  100  
  

Categoria 7:  Outros  
  
REGRAS DA CATEGORIA:  

• DEVE ser criado inteiramente pela Filha que enviar a inscrição.  
• PODE ser feito a partir de um kit ou completamente à mão. No entanto, DEVE ser informado no formulário de 

inscrição qual o método utilizado (isto é, kit ou à mão). 
• O nome da Filha ou número do Bethel NÃO pode ser mencionado.  
• A produção NÃO pode ter sido submetida previamente a uma Competição de Artes e Trabalhos Manuais do 

Supremo.  
• Cada Filha pode submeter apenas uma (1) inscrição.  
• A produção deve ser enviada acompanhada por um envelope lacrado contendo o formulário de inscrição e, do lado 

externo do envelope, devem estar descritos a Categoria e idade da Filha. 
• O nome da Filha NÃO pode ser mencionado na produção.  

  
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:   

Organização, Adequação, Beleza 45  
Habilidade  20  
Design  15  
Originalidade  20  
Pontuação Total  

  
100  

GRUPO G – FOTOGRAFIA 
Categoria 1:  Retrato 

Categoria 2:  Natureza Morta 
Categoria 3:  Foto Espontânea 
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Categoria 4:  Paisagem 
Categoria 5:  Outra 

REGRAS DA CATEGORIA:  
• DEVE ser criado inteiramente pela Filha que enviar a inscrição.  
• PODE ter sido elaborada pela Filha ou profissionalmente. No entanto, DEVE ser informado no formulário de 

inscrição como a fotografia foi elaborada. 
•  A foto deve ter uma moldura ou suporte colado atrás.  
• O nome da Filha ou número do Bethel NÃO pode ser mencionado.  
• A produção NÃO pode ter sido submetida previamente a uma Competição de Artes e Trabalhos Manuais do 

Supremo.  
• Cada Filha pode submeter apenas uma (1) inscrição.  
• A produção deve ser enviada acompanhada por um envelope lacrado contendo o formulário de inscrição e, do lado 

externo do envelope, devem estar descritos a Categoria e idade da Filha. 
• O nome da Filha NÃO pode ser mencionado na produção.    

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:  

Organização, Adequação, Beleza 35  
Originalidade  20  
Habilidade  20  
Design  20  
Acabamento  5  
Pontuação Total  100  

GRUPO H – PINTURA  
Categoria 1:  Óleo ou Acrílica 

Categoria 2:  Aquarela  
 REGRAS DA CATEGORIA:  

• DEVE ser uma pintura original criada inteiramente pela Filha que enviou a inscrição. 
• Limite o tamanho a não mais que 16x24 polegadas (40cm x 61 cm). 
• É necessário mencionar no formulário de inscrição a técnica usada para a criação da pintura (ou seja, tinta a óleo, 

aquarela, acrílico, mídia mista etc.). 
• Deve ter uma moldura ou suporte colado atrás.  
• O nome da Filha ou número do Bethel NÃO pode ser mencionado.  
• A produção NÃO pode ter sido submetida previamente a uma Competição de Artes e Trabalhos Manuais do 

Supremo.  
• Cada Filha pode submeter apenas uma (1) inscrição.  
• A produção deve ser enviada acompanhada por um envelope lacrado contendo o formulário de inscrição e, do lado 

externo do envelope, devem estar descritos a Categoria e idade da Filha. 
• O nome da Filha NÃO pode ser mencionado na produção.  

  
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:  

Organização, Adequação, Beleza 25  
Habilidade  20  
Originalidade  15  
Criatividade  15  
Design  15  
Acabamento  10  
Pontuação Total  

  
100  
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GRUPO I – DESENHO  
Categoria 1:  Lápis / Lápis de Cor 

Categoria 2:  Giz de cera 
Categoria 3:  Caneta e tinta 

Categoria 4:  Pastel, Carvão, Giz 
Categoria 5:  Combined Medium  

  
REGRAS DA CATEGORIA:  

• DEVE ser um desenho original criado inteiramente pela Filha que enviou a inscrição. 
• Limite o tamanho a não mais que 16x24 polegadas (40cm x 61 cm). 
• Deve ter uma moldura ou suporte colado atrás.  
• O nome da Filha ou número do Bethel NÃO pode ser mencionado.  
• A produção NÃO pode ter sido submetida previamente a uma Competição de Artes e Trabalhos Manuais do 

Supremo.  
• Cada Filha pode submeter apenas uma (1) inscrição.  
• A produção deve ser enviada acompanhada por um envelope lacrado contendo o formulário de inscrição e, do lado 

externo do envelope, devem estar descritos a Categoria e idade da Filha. 
• O nome da Filha NÃO pode ser mencionado na produção.  

  
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:  

Organização, Adequação, Beleza 25  
Habilidade  20  
Originalidade  15  
Criatividade  15  
Design  15  
Acabamento  10  
Pontuação Total  100  

  
GRUPO J – ARTE PRODUZIDA EM COMPUTADOR 

Categoria 1:  Criação Original (incluída fotografia original manipulada por computador, não será aceita nenhuma 
imagem/gráfico comercial) 

Categoria 2:  Computação Gráfica (aceitável o uso de imagens comerciais - deve incluir autorização de permissão se imagens 
com direitos autorais) 

REGRAS DA CATEGORIA:  
• DEVE ser criado inteiramente pela Filha que enviar 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 (ou seja, Publisher, Photoshop etc.). 
• O nome da Filha ou número do Bethel NÃO pode ser mencionado.  
• A produção NÃO pode ter sido submetida previamente a uma Competição de Artes e Trabalhos Manuais do 

Supremo.  
• Cada Filha pode submeter apenas uma (1) inscrição.  
• A produção deve ser enviada acompanhada por um envelope lacrado contendo o formulário de inscrição e, do lado 

externo do envelope, devem estar descritos a Categoria e idade da Filha. 
• O nome da Filha NÃO pode ser mencionado na produção.  
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CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:  

Apresentação  25  
Criatividade  25  
Originalidade  30  
Ortografia e Organização 20  
Pontuação Total  100  

  
  

GRUPO K – OUTRAS ARTES 
Categoria 1:  Colagem  

Categoria 2:  Papel Maché/Decoupage 
Categoria 3:  Outros  

  
REGRAS DA CATEGORIA:  

• DEVE ser criado inteiramente pela Filha que enviar a inscrição.  
• PODE ser feito do zero ou a partir de um kit. No entanto, DEVE ser informado no formulário de inscrição qual o 

método utilizado. 
• O nome da Filha ou número do Bethel NÃO pode ser mencionado.  
• A produção NÃO pode ter sido submetida previamente a uma Competição de Artes e Trabalhos Manuais do 

Supremo.  
• Cada Filha pode submeter apenas uma (1) inscrição.  
• A produção deve ser enviada acompanhada por um envelope lacrado contendo o formulário de inscrição e, do lado 

externo do envelope, devem estar descritos a Categoria e idade da Filha. 
• O nome da Filha NÃO pode ser mencionado na produção.  

  
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:  

Organização, Adequação, Beleza 35  
Originalidade  20  
Habilidade  20  
Design  15  
Acabamento  10  
Pontuação Total  100  
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