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1º CONCURSO TEMÁTICO AMBIENTAL 

“O MEIO AMBIENTE QUE EU QUERO” 

 

REGULAMENTO 

 

1. APRESENTAÇÃO 

1.1 O 1º Concurso Temático Ambiental é uma promoção da Prefeitura Municipal de Pedra Branca 

do Amapari, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Este concurso integra as programações alusivas à Semana 

Municipal do Meio Ambiente 2018, tendo o seu regulamento disposto a seguir. 

 

2. DO OBJETIVO 

2.1 Com a finalidade de incentivar as crianças nas reflexões sobre as questões do meio ambiente, 

este instrumento estabelece as normas para a realização e participação no concurso, em 

comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente e a Semana Municipal do Meio Ambiente 

2018, a ser realizada no município de Pedra Branca do Amapari/AP. 

 

3. DO TEMA 

3.1 Para esta edição do concurso os produtos gerados deverão abordar o tema “O meio ambiente 

que eu quero”. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO 

4.1 Poderão participar deste concurso somente os(as) alunos(as) da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I (1º ao 5º ano), regularmente matriculados(as) nas escolas municipais, da zona 

urbana e comunidade do Água Fria, da Rede Municipal de Ensino de Pedra Branca do 

Amapari/AP. 

4.2 O concurso deverá selecionar pinturas, desenhos e poesias, relativos ao tema “O meio ambiente 

que eu quero”, realizados por alunos, descritos nos subitens acima, nas seguintes 

conformidades: 

a) Educação Infantil: elaboração de pintura em desenho pré-definido pela Comissão 

Organizadora, alusivo ao tema “O meio ambiente que eu quero”; 

b) Ensino Fundamental – 1º a 3º anos: elaboração de desenho livre e pintura, alusivos ao 

tema “O meio ambiente que eu quero”; 

c) Ensino Fundamental – 4º e 5º anos: produção de poesia, alusiva ao tema “O meio 

ambiente que eu quero”. 

4.3 Os produtos (pinturas, desenhos ou poesias) para fins de participação neste concurso deverão 

ser produzidos em sala de aula, no verso do formulário próprio (anexo I), sob orientação do 

professor que será o responsável pelas inscrições no concurso. 

4.4 Cada criança poderá participar com apenas um produto (pintura, desenho ou poesia), de acordo 

com a sua escolaridade. 
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4.5 Todos os materiais a serem produzidos para participação no concurso deverão retratar a ideia 

central e ter pertinência com o tema; 

4.6 Para efetivar a inscrição no referido processo de seleção, as escolas devem aceitar e cumprir as 

regras do presente regulamento e realizar os seguintes procedimentos: 

a) Estimular a produção de pinturas em desenho pré-definido pela Comissão Organizadora, 

com o tema “O meio ambiente que eu quero”, no tamanho de uma folha A4, elaborados com 

lápis de cor, giz de cera ou caneta hidrocor, entre os alunos regularmente matriculados na 

Educação Infantil; 

b) Estimular a produção de desenhos elaborados com técnicas livres de criação e arte, com o 

tema “O meio ambiente que eu quero”, no tamanho de uma folha A4, coloridos com lápis de 

cor, giz de cera ou caneta hidrocor, entre os alunos regularmente matriculados no Ensino 

Fundamental (do 1º ao 3º anos); 

c) Estimular a produção de poesias, com o tema “O meio ambiente que eu quero”, no tamanho 

de uma folha A4, elaboradas com caneta azul ou preta, com máximo de 20 linhas, entre os 

alunos regularmente matriculados no Ensino Fundamental (4º e 5º anos). 

d) Orientar e/ou auxiliar o aluno a ler e preencher corretamente a ficha de inscrição, 

disponibilizada em anexo. 

4.7 Todos os produtos elaborados deverão ser produzidos de forma individual e inédita, sem caráter 

comercial e não poderão caracterizar o uso de recursos digitais, cópia, edição, colagem ou já 

terem sido publicados ou divulgados por qualquer meio de comunicação anteriormente. 

4.8 Os produtos elaborados (pinturas, desenhos ou poesias) não poderão: 

a) Causar danos materiais e/ou morais a terceiros; 

b) Conter dados ou informações que constituam ou possam constituir crime (ou contravenção 

penal), ou que possam ser entendidos como incitação à prática de crimes; 

c) Constituir ofensa à liberdade e à crença; 

d) Apresentar conteúdo que implique discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou 

gênero; 

e) Fazer propaganda eleitoral; 

f) Ter sido produzida por terceiros. 

 

5. DA INSCRIÇÃO 

5.1 A inscrição será gratuita. 

5.2 O prazo para inscrição dos produtos elaborados (pinturas, desenhos ou poesias) ocorrerá no 

período de 21 a 25 de maio de 2018. 

5.3 Caberá ao professor(a), pedagogo(a) ou diretor(a) da instituição de ensino participante entregar 

as inscrições separadas por turma, anexada aos respectivos termos de autorização (anexo II), 

em envelope lacrado, até as 12h:00min do dia 28 de maio de 2018, na Diretoria Pedagógica 

da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do município de Pedra Branca 

do Amapari/AP. 

5.4 Os produtos entregues após o horário e data limite serão desconsiderados. 
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6. DA AVALIAÇÃO 

6.1 O concurso tem caráter socioambiental, cultural e competitivo. 

6.2 Os participantes serão divididos nas categorias “Educação Infantil”, “Ensino Fundamental I – 

1º ao 3º ano” e Ensino Fundamental I – 4º e 5º ano”, conforme descrição do subitem 4.3. 

6.3 A Comissão Julgadora será integrada por até 06 (seis) pessoas, dentre servidores da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente (SEMAB) e Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte 

e Lazer (SEDUC), nomeadas mediante portaria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

6.4 A Comissão Julgadora avaliará os produtos elaborados (pinturas, desenhos ou poesias) e 

elegerá os 03 (três) finalistas de cada categoria, conforme os seguintes critérios de avaliação: 

a) Criatividade; 

b) Originalidade; 

c) Coerência com o tema; 

d) Mensagem; 

e) Vivacidade / Traçado / Colorido / Correção gramatical (poesia). 

 

7. DO RESULTADO E PREMIAÇÃO 

7.1 O resultado final dos produtos elaborados (pinturas, desenhos ou poesias) será divulgado 

previamente aos vencedores e divulgados ao público em geral durante o evento de abertura da 

Semana Municipal do Meio Ambiente 2018, prevista para ocorrer no dia 05 de junho de 2018. 

7.2 Caso ocorra imprevistos para apresentação dos vencedores ao público na data mencionada no 

subitem anterior, caberá a Comissão Organizadora definir outra data oportuna durante o 

período de realização da Semana Municipal do Meio Ambiente 2018 ou apenas realizar a 

entrega dos prêmios aos vencedores. 

7.3 O resultado final também será disponibilizado em matérias de comunicação veiculadas no site 

ou redes sociais da Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari. 

7.4 Serão premiados os 03 (três) primeiros lugares para cada categoria, conforme especificado 

abaixo: 

a) CATEGORIA EDUCAÇÃO INFANTIL (PINTURA) 

1º lugar – Medalha e Jogo Pedagógico 

2º lugar – Medalha e Jogo Pedagógico 

3º lugar – Medalha e Jogo Pedagógico 

b) CATEGORIA ENSINO FUNDAMENTAL I – 1º ao 3º ANO (DESENHO/PINTURA) 

1º lugar – 01 Tablet 

2º lugar – Jogo Pedagógico 

3º lugar – Jogo Pedagógico 

c) CATEGORIA ENSINO FUNDAMENTAL I – 4º e 5º ANO (POESIA) 

1º lugar – 01 Tablet 

2º lugar – Jogo Pedagógico 

3º lugar – Jogo Pedagógico 
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8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 Ao inscrever-se para participar deste Concurso, nos termos deste Regulamento, o participante 

estará automaticamente autorizando os realizadores a utilizarem, de modo gratuito, definitivo e 

irrevogável, seu nome, imagem e som de voz em qualquer veículo de imprensa, mídia ou 

internet, para divulgação do Concurso, cedendo também aos realizadores todos os direitos 

autorais por tempo indeterminando relativos aos produtos criados (pinturas, desenhos ou 

poesias) para este concurso. 

8.2 Ao encaminhar os trabalhos, os alunos participantes estarão automaticamente submetendo-os às 

normas estabelecidas neste regulamento. 

8.3 As autorizações descritas acima não implicam em qualquer obrigação de divulgação ou de 

pagamento de qualquer quantia por parte dos realizadores. 

8.4 O participante reconhece e aceita expressamente que os realizadores não poderão ser 

responsabilizados por qualquer dano ou prejuízo oriundo da participação neste Concurso ou da 

eventual aceitação do prêmio. 

8.5 Serão sumariamente excluídos os participantes que cometerem qualquer tipo de fraude 

comprovada. 

8.6 As decisões da Comissão Julgadora serão soberanas, delas não cabendo recurso em qualquer 

instância. 

8.7 Todo o material produzido pelos participantes (pinturas, desenhos ou poesias), bem como o 

presente regulamento e os termos de autorização, comporão os arquivos da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente (SEMAB), por prazo indeterminado, e poderão ser utilizados em 

materiais de divulgação da Secretaria, sem fins comerciais. 

8.8 Poderão ocorrer alterações no decorrer do concurso, desde que seja a vontade da maioria dos 

representantes da Comissão Organizadora e não acarretem prejuízo aos participantes. 

8.9 Os casos não previstos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 
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ANEXO I (FRENTE) 

 

1º CONCURSO TEMÁTICO AMBIENTAL 

“O MEIO AMBIENTE QUE EU QUERO” 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

Nome completo: _________________________________________________________________ 

Data de nascimento ou idade: ___________________________________ Sexo: (    ) M     (    ) F 

Filiação: ________________________________________________________________________ 

                ________________________________________________________________________ 

Endereço: _______________________________________________________________________ 

Telefone para contato (caso houver): ________________________________________________ 

 

 

Escola: _________________________________________________________________________ 

Professor(a) responsável: __________________________________________________________ 

Série/turma: ____________________________________________________________________ 

 

Categoria: 

(    ) Pintura 

(    ) Desenho/pintura 

(    ) Poesia 
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ANEXO I (VERSO – CATEGORIA EDUCAÇÃO INFANTIL) 
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ANEXO I (VERSO – CATEGORIA ENSINO FUNDAMENTAL I – 4º e 5º ANO) 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
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ANEXO II 

 

1º CONCURSO TEMÁTICO AMBIENTAL 

“O MEIO AMBIENTE QUE EU QUERO” 

 

TERMO DE  AUTORIZAÇÃO 

 

 

Eu, ______________________________________________________________ abaixo assinado, 

na qualidade de responsável pelo aluno(a) ____________________________________________ 

matriculado no _________ ano da Educação Infantil (    ) ou Ensino Fundamental I (    ) na 

Escola Municipal ___________________________________________, autorizo sua 

participação no 1º Concurso Temático Ambiental “O meio ambiente que eu quero” como 

parte da Semana Municipal do Meio Ambiente 2018, promovido pela Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Pedra 

Branca do Amapari, aceitando integralmente os termos descritos no regulamento do 

concurso, disponível no site da Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari e/ou nas 

escolas participantes do concurso. 

 

 

Pedra Branca do Amapari/AP, _____ / _____ / _______. 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do responsável pelo aluno(a) 


