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        Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a Secretaria de Educação e 

Cultura, juntamente com Secretaria de Produção, Indústria, Comércio e Meio Ambiente, lança 

o 1º Concurso Escolar de Educação Ambiental, o concurso tem como objetivo premiar os 

melhores videos relacionados ao meio Ambiente.   

1. Disposições Gerais: 

 O intuito do concurso é que de fato nossas crianças “soltem o verbo” e falem seus 

pensamentos para o nosso meio ambiente, como também as ações que os mesmos 

desenvolvem para ajudá-lo! 

2. Tema: 

Para os alunos da educação infantil o tema abordado será: “O Meio Ambiente que eu quero”. 

Já para os alunos do ensino fundamental o tema proposto será: “O que eu já faço para ajudar 

o meio Ambiente!” 

3. Objetivo Geral:  

    O concurso também tem por objetivo despertar nos estudantes da rede municipal de ensino 

o senso de pertencimento ao Meio Ambiente frente à pandemia da Covid-19, utilizando-se de 

técnicas acessíveis a todos. A proposta de criação do vídeo abrangerá todas as etapas de 

ensino do município: Educação Infantil (somente a pré-escola), Fundamental. 

De acordo com a equipe pedagógica, “os professores deverão interagir com os estudantes, 

contextualizando o título da criação do vídeo. Explicar, sugerir, ajudar. Lembrar que o meio 

ambiente envolve o cuidado consigo, com o outro, com a casa, com a escola, com a 

comunidade, com a cidade e com as relações interpessoais”. 

4. Regulamento: 

Os vídeos deverão ter, no máximo, 60 segundos para a Educação Infantil (somente pré-

escola), fundamental, a avaliação dos vídeos terá como referências: conteúdo deve ser 

coerente com o título do concurso, Criatividade-formas e recursos utilizados para produção 

do vídeo e Inovação/Originalidade. O vídeo deve abordar o título ressaltando novas ideias, 

formas, estratégias de cuidar do Meio Ambiente em momento de pandemia. 
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5. Dos participantes:  

O concurso será aberto aos estudantes regurlamente matriculados na Pré Escola e Ensino 

Fundamental das escolas públicas do município de Figueirópolis – To 

6.  Das inscrições:  

Os videos deverão ser enviados para equipe examinadora até as: 17:00h do dia 05 de junho 

de 2021, contendo o nome do aluno, serie, tema. 

Os avaliadores serão escolhidos pela Secretaria Municipal de Edudação e Cultura de 

Figueirópolis.  

7. Do Resultado: 

O Resultado será anunciado pelo perfil Oficial do Instragram e Facebook da Prefeitura 

Municipal de Figueirópolis -To, no dia 07 de junho às 16:00hs 

Os vencedores receberão os prêmios em suas residências.  

8. Premiação: 

Categoria Educação Infantil: 04 á 05 anos 

1º Lugar: 1 Tablet 

2º Lugar: Cesta de Chocolate Cacau Show 

3º Jogo Educativo 

 

Categoria Ensino Fundamental: 06 á 11 anos 

1º Lugar: 1 Celular 

2º Lugar: R$: 100,00 

3º Lugar: Kit Escolar 
 

 

9. Das Disposições Gerais:  

 

9.1 O responsável pelo autor do video selecionado concorda em realizar a cessão de 

seus direitos autoriais e direito de imagem 

 

9.2 A produção dos alunos será direcionada para campanhas educativas 
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9.3 A decisão da equipe julgadora será soberana e de caratér irevogável, não cabendo 

qualquer recurso por parte do participante 

 

9.4 Os casos omissos neste regularmento serão sanados pela equipe julgadora do 

Concurso. 

 

9.5 Elege-se a Secretaria Municipal de Educação e Cultura para conhecer e julgar 

questões porventura lenvatadas em torno deste regulamento. 

 

 

 

Figueirópolis, 28 de Maio de 2021 

 

 

 

 

Arlete de Jesus Barros 

Secretária Municipal de Educação e Cultura 

 

Takassio Dias da Silva 

Secretário Municipal de Produção, Indústria, Comércio e Meio Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


