
          CONCURSO “PROMOVENDO O PENSAMENTO AMBIENTAL” 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO 

CATEGORIA: DESENHOS, REDAÇÃO E VÍDEOS 

 

TEMA: MUDANÇAS CLIMÁTICAS E BIODIVERSIDADE – COMPROMISSO COMPARTILHADO 

 

OBJETIVO  

Promover um concurso de desenhos, redações e vídeos mobilizando estudantes e a comunidade 

para ações de sensibilização ambiental com foco na reflexão crítica sobre temas relevantes para 

o meio ambiente.  

 

TEMA  

O tema para as três categorias: desenho, redação e vídeos é “Mudanças climáticas e 

biodiversidade – compromisso compartilhado” 

 

CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO  

a) Categoria Desenhos – Crianças com idade de 5 a 8 anos - Os desenhos devem ser inéditos, 

obrigatoriamente em folha sulfite com tamanho A4, desenhado e colorido pela criança.  

b) Categoria redações - Crianças com idade e 9 a 11 anos – Os textos devem ser inéditos e 

manuscritos, em folha de papel pautado, devendo ter no mínimo 25 e no máximo 40 linhas;  

c) Categoria vídeos amadores – Adolescentes de 12 a 15 anos - Os vídeos deverão ter no mínimo 

1 e no máximo 2 minutos apresentando o tema do concurso ambientando na sua realidade, tendo 

o participante como protagonista.  

Observações:  

Cada participante deverá concorrer, individualmente, com apenas um trabalho; 

O nome do participante não poderá aparecer nas produções, a identificação deve aparecer em 

documento anexo. Contendo: Nome completo, idade, endereço, telefone de contato e email.  

  

A SELEÇÃO  

Os trabalhos recebidos serão analisados por uma Comissão Avaliadora formada por um 

funcionário da Sanepar, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, um integrante do Conselho 

Municipal de Meio Ambiente – COMDEMA e um parceiro da Semana do Meio Ambiente 2020, 

para escolha dos 2 melhores trabalhos de cada categoria. 

Serão premiados o 1º e 2º lugares. 

 

 



ENTREGA DOS TRABALHOS  

Os participantes deverão fazer o envio digital dos trabalhos (foto ou material escaneado, 

produção do vídeo e dados do participante) para os seguintes canais virtuais: 

E-mail: educacaoambiental.pmpg@gmail.com 

              lgacia@sanepar.com.br 

Whatsapp: (42) 99947-5885   ou     (42) 99923- 7078 

Quem optar pela entrega do material original, deve fazê-la em envelope (produção e folha de 

identificação com dados de participante) na Sede do Secretaria de Meio Ambiente, Rua Sete de 

Setembro 276 – Centro, Ponta Grossa-PR, do dia 08/06 até o dia 26/06/2020.  

Os trabalhos selecionados serão premiados no dia 03/07/2020, na Secretaria de Meio Ambiente, 

com agendamento de horário para entrega da premiação aos vencedores. Em caso de 

vencedores de outras cidades a premiação será gravada por vídeo. 

 

Observações:  Não serão aceitos: 

a) Redações digitadas, datilografadas ou fotocopiadas;  

b) Desenhos prontos que foram apenas coloridos;  

c) Vídeos que não sejam originais e que não tenham o participante como protagonista.  

d) Trabalhos/produções entregues posteriormente a data limite. 

 

DIVULGAÇÃO DAS PRODUÇÕES 

O participante que aderir ao concurso fica ciente das normas deste regulamento e autoriza a 

divulgação de desenho, texto e vídeo na imprensa falada, escrita, televisada, meios de 

comunicação social (internet, sites) e em materiais educativos como cartilhas, folders, cartazes e 

afins, aos organizadores do concurso 

 

 

     Organização: 

 

 Equipes de Educação Ambiental  
Prefeitura de Ponta Grossa e SANEPAR 
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