REGULAMENTO DO II CONCURSO AMBIENTAL
“Uma só terra: somos todos responsáveis - COLETA SELETIVA”
A Administração Municipal de Alto Horizonte, por intermédio da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação;
Resolve:
Tornar público o concurso ambiental com o tema “Uma só terra: somos todos
responsáveis - COLETA SELETIVA” com as normas contidas no presente
regulamento.

1.

DISPOSIÇÕES GERAIS
O Projeto “somos todos responsáveis - COLETA SELETIVA” promove

concurso ambiental para escolha de trabalhos nas categorias: brinquedo sustentável,
quadro 3D e redação que será acompanhado por equipe julgadora formada para o
citado fim.
Como fundamentos básicos e para os critérios de seleção dos trabalhos ora
citados, deverão ser considerados os temas e o objetivo geral do projeto,
considerando a sua transversalidade que se dará através da mobilização dentro das
instituições de ensino, nas áreas específicas (português, ciências, geografia e arte)
abordando o tema proposto, aplicando-se-lhe os conhecimentos de lingua portuguesa,
técnicas de redação, escrita e produção textual.

2.

TEMA
O concurso tem como tema “Uma só terra: somos todos responsáveis -

COLETA SELETIVA” e possui os seguintes subtemas divididos de acordo com a
forma de avaliação e dos níveis educacionais. Sendo eles:

Ensino Fundamental I

1º a 3° ano

Ensino Fundamental I e II

4° a 7° ano

Ensino Fundamental II,
Ensino Médio e EJA

8° ao 9°
1° ao 3° ano

3.

Brinquedo sustentável

Coleta seletiva

Quadro 3D com
Coleta seletiva
recicláveis
Produção textual (texto
Coleta seletiva
argumentativo) (01 lauda)

OBJETIVO GERAL
Inserir, no âmbito municipal, a temática coleta seletiva, primando pela sua

valorização e na construção de uma sociedade que participe de forma continua de
práticas ambientais relativas à coleta seletiva.

4.

REGULAMENTO

4.1. DO CONCURSO AMBIENTAL
Observa-se em todos os âmbitos da sociedade uma preocupação no que diz
respeito ao resíduo gerado e sua destinação, tendo em vista o grande impacto
ambiental causado.
Apesar das inúmeras possibilidades de reúso e reciclagem dos resíduos, é
imprescindivel, até pela responsabilidade que lhe é atribuida pela legislação, que
ocorra o envolvimento e a particapação e colaboração de quem os gera.
Importante ressaltar estar inclusa nesta responsabilidade toda a comunidade
urbana e rural, a qual deve colaborar com a coleta seletiva separando e descartando
adequadamente os resíduos gerados em sua residência.
Sendo assim, o concurso ambiental em comemoração a semana Mundial de
Meio Ambiente, comemorada no período de 01 a 05 de Junho, busca trazer a
população, principalmente as novas gerações para a discussão desse tema tão
importante nos dias de hoje.

4.2. DOS PARTICIPANTES
4.2.1. O concurso é aberto aos estudantes regularmente matriculados no Ensino
Fundamental I e II, Ensino Médio e EJA das escolas do município Horizonte.
4.2.2. Cada aluno poderá concorrer com apenas 1 (uma) proposta.
4.2.3. Somente poderão participar do concurso alunos que pertençam às escolas
do Município de Alto Horizonte.

4.3. DOS OBJETOS
4.3.1. Brinquedos e Quadro 3D
4.3.1.1

A proposta dos brinquedos e do quadro 3D deverá ser feito a mão livre,
podendo ser usadas diversas técnicas

4.3.1.2

Na proposta dos brinquedos e do quadro 3D os mesmos deverão ser feitos
utilizando, no minímo, 60% de matéria prima proveniente de material

reutilizado (reciclável).
4.3.2. Redação
4.3.2.1

A redação deverá relatar a ideia central e ter pertinência com o tema, em
uma única folha de papel sulfite, modelo A-4, contendo os dados pessoais
do aluno (nome, endereço, escola, turma, e-mail, telefone, etc.).

4.3.2.2

A proposta de redação deverá ser escrita à mão, com até 01 lauda (página).
Deverá ser de autoria do próprio participante seguindo tema, texto
argumentativo (Ensino Fundamental II, Médio e EJA).

4.3.2.3

A redação deverá abordar um dos seguintes temas:
1. A importância da coleta seletiva para o desenvolvimento
sustentável;
2. O papel das cooperativas na coleta seletiva;
3. A responsabilidade da populaçao na coleta seletiva.

4.3.2.4

Redações que fujam deliberadamente dos temas propostos no item 4.3.2.3
serão desconsideradas.

4.3.2.5
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Redações que apresentarem plágio serão desconsideradas.

DAS INSCRIÇÕES
5.1 As inscrições serão realizadas no site da Prefeitura de Alto Horizonte
www.altohorizonte.go.gov.br entre 12:00 do dia 11/04/2022 até 23:59 horas do
dia 02/05/2022.

5.2

Deverá ser enviado no ato da inscrição via upload foto do quadro ou brinquedo.

5.3

As redações deverão ser escaneadas (pdf), de forma digital, devendo estar
legível e sem rasuras ou detalhes que atrapalhem a visualização, sendo este um
critério automático de eliminação e devem ser enviadas via upload no ato da
inscrição.
5.3.1 A imagem a ser enviada da readação não deverá conter a parte de
identificação do canditato.

5.4

O envio da proposta do concurso implicará na aceitação plena das condições

estabelecidas neste regulamento pelo candidato.
5.5

A inscrição só terá validade após a confirmação da Secretária de Meio Ambiente.

6 DO JULGAMENTO DOS TRABALHOS
6.1 A avaliação do concurso ambiental ocorrerá por equipe formada por 03 (três)
avaliadores, sendo 1 (um) da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 2 (dois)
da Secretaria Municipal de Educação.
6.2 Para avaliaçao do brinquedo sustentável e do quadro 3D serão consideradas
inscrições que tiveram as fotos carregadas no ato da inscrição e deverá anexar
ficha (Anexo I – brinquedo e Anexo II - quadro) com dados preenchidos junto ao
brinquedo / quadro 3D que deverá ser deixado na secretaria da sua unidade
escolar, a qual deverá encaminhá-los à Secretaria de Meio Ambiente.
6.3 Para avaliação da redação a mesma deverá ter sido enviada no ato da inscrição
pelo link sem a parte do cabeçalho de identificação (Anexo III)
6.3.1 A redação deverá ser entregue junto ao cabeçalho com dados preenchidos
na secretaria da sua unidade escolar, a qual deverá encaminhá-las à
Secretaria de Meio Ambiente.
6.4 A nota final será auferida pela média aritmética das três notas atribuídas pelos
avaliadores, com nota de 0 a 100.

6.5 A pontuação dos brinquedos variam de acordo com a tabela abaixo:
PONTOS
3,0
4,0
3,0

AVALIAÇÃO
Fidelidade ao tema proposto com uso de material reciclável
Criatividade
Originalidade e funcionalidade

6.6 A pontuação dos quadros 3D variam de acordo com a tabela abaixo:
PONTOS AVALIAÇÃO
3,0

Fidelidade ao tema proposto com uso de material reciclável

3,0

Criatividade

2,0

Domínio do material e da técnica

2,0

Diversidade de matéria prima

6.7 A pontuação da redação varia de acordo com a tabela abaixo:
PONTOS

AVALIAÇÃO

Forma
(1,0 ponto)

Legibilidade
(0,3)

Margens regulares
(0,2)

Estrutura
(3,5
pontos)
Estilística
(3,5
pontos)
Gramática
(2,0
pontos)

Adequação
à proposta
(0,6)

Título (0,7)

Clareza
(1,0)

Concisão (1,0)

Ortografia
(0,4)

Acentuação
(0,3)

Pontuação
(0,5)

Paragrafação (0,2)
Coerência
(0,8)

Coesão
(0,7)

Adequação Vocabular
(0,5)
Concordância
(0,3)

Regência
(0,3)

Ausência
de rasuras
(0,3)
Adequação
ao tema
(0,7)
Originaliade
(1,0)
Colocação
Pronominal
(0,2)

6.8 A colocação dos ganhadores será considerada a partir da maior nota para 1º
lugar, seguindo ordem decrescente para 2º lugar e 3º lugar.

7. DA ELIMINAÇÃO
7.1. Serão eliminados automaticamente do concurso os trabalhos que apresentem:
7.1.1

Fuga ao tema;

7.1.2

Descumprimento das normas descritas no item 6

7.1.3

Não atendimento à estrutura do texto (Produção-textual);

7.1.4

Ficha de inscrição em branco;

7.1.5

Texto insuficiente e textos superior a 01 lauda;

7.1.6

Textos com rasuras e ilegível;

7.1.7

Textos que contenham impropérios, desenhos, palavras, etc;

7.1.8

Parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto;

7.1.9

Cópia integral dos textos;

7.1.10 Preencher a ficha com a categoria errada;
7.1.11 Plágio.
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DO RESULTADO E PREMIAÇÃO

8.1 O resultado do concurso será anunciado pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente em data anterior a realização do evento.
8.2 A solenidade de premiação e a divulgação nos meio de comunicação locias, será
no dia 03/06/2022, no salão de eventos do Clube Municipal.
8.3 Serão premiados o primeiro, o segundo e o terceiro colocados de cada nível,

conforme indicado a baixo.
1° lugar: Bicicleta
Ensino Fundamental I 1º a 3° ano
Desenho
2° lugar: Patinete
3° lugar: Tablet
1° lugar: Celular
Ensino Fundamental I e
4° a 7° ano
Frase
2° lugar: Bicicleta
II
3° lugar: Relógio Smart
Produção textual
1° lugar: Notbook
Ensino Fundamental II
8° ao 9°
(texto argumentativo) 2° lugar: Celular
Ensino Médio e EJA 1° ao 3° ano
(01 lauda)
3° lugar: Relógio Smart
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 O autor do trabalho selecionado concorda em realizar a cessão de seus direitos
autorais e direito de imagem.
9.2 A produção dos alunos será direcionada para campanhas educativas.
9.3 A decisão da equipe julgadora será soberana e de caráter irrevogável, não
cabendo qualquer recurso por parte do participante.
9.4 Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela equipe julgadora do
Concurso Ambiental.
9.5 Elege-se a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para conhecer e julgar
questões por ventura levantadas em torno deste regulamento.
9.6 Dúvidas pertinentes a este regulamento podem ser tiradas pelo whatsapp:
(62)8115-0341.
10. CRONOGRAMA
Atividade

Período

Prazo
(DIAS)

Elaboração do Edital do consurso e Aprovação
do Concurso

21/02 a 21/03

29

Levantamento de Prêmios/brindes

14/03 a 15/04

33

04/04/2021

01

Divulgação do concurso em parceria com as
escolas

04/04 a 08/04

05

Prazo para as inscrições e envio dos trabalhos

11/04 a 02/05

22

Prazo para análise das categorias
Solenidade de premiação

03/05 a 01/06
03/06/2021

29
1

Apresentação do Concurso às escolas

Alto Horizonte-GO, 04 de abril de 2022.

Silas Fernandes Dourado

Marcelo Gonçalves Amargoso

Secretário Municipal de Meio Ambiente

Secretário Municipal de Educação

INSCRIÇÃO CONCURSO AMBIENTAL – ANEXO I
Nome:
Escola:
Série:
Endereço:

Telefone:

E-mail:

Brinquedo sustentável
AVALIAÇÃO

PONTOS

Fidelidade ao tema proposto com uso de material reciclável
Criatividade
Originalidade e funcionalidade
TOTAL
Anexar essa ficha junto ao brinquedo

INSCRIÇÃO CONCURSO AMBIENTAL – ANEXO II
Nome:
Escola:
Série:
Endereço:

Telefone:

E-mail:

Quadro 3D feito com reciclável
AVALIAÇÃO

PONTOS

Fidelidade ao tema proposto com uso de material reciclável
Criatividade
Domínio do material e da técnica
Diversidade de matéria prima
TOTAL
Anexar essa ficha junto ao quadro

INSCRIÇÃO CONCURSO AMBIENTAL – ANEXO III
CABEÇALHO
Nome:
Escola:
Série:
Endereço:

Telefone:

E-mail:

FOLHA DE REDAÇÃO
PONTOS
Forma
(1,0 ponto)
Estrutura
(3,5 pontos)
Estilística
(3,5 pontos)
Gramática
(2,0 pontos)

AVALIAÇÃO
Legibilidade
(0,3)
Adequação à
proposta
(0,6)
Clareza
(1,0)
Ortografia
(0,4)

Margens regulares
(0,2)
Título (0,7)
Concisão (1,0)
Acentuação Pontuação
(0,3)
(0,5)

PONTOS

Paragrafação (0,2)
Coerência (0,8)

Coesão
(0,7)

Adequação Vocabular (0,5)
Concordância
(0,3)

Regência
(0,3)

Ausencia de rasuras
(0,3)
Adequação ao tema (0,7)
Originalidade (1,0)
Colocação Pronominal
(0,2)

TOTAL

Tema escolhido:

