1º Concurso De Desenho e Redação Sobre
Educação Ambiental
Meio Ambiente: Por Uma Contagem Mais Verde

é o tema do 1º

Concurso de Desenho e Redação realizado pela Prefeitura Municipal de Contagem
por meio de ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Educação – SEDUC e
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD. É
direcionado a estudantes do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Contagem e
integra as ações do Projeto Cidade Verde Plantando Ideias.

O objetivo da iniciativa é despertar nos estudantes o interesse por assuntos
relacionados ao meio ambiente, a importância da preservação ambiental e o plantio
de árvores para a melhoria da qualidade de vida na cidade.

REGULAMENTO

1. Do Objeto

1.1 O Concurso é promovido em comemoração ao Dia da Árvore e será
organizado e coordenado pelas equipes da Superintendência de Projetos
Especiais e Parcerias da SEDUC e da Diretoria de Educação Ambiental
da SEMAD.
1.2 Contempla 02 (duas) categorias: Desenho e Redação.
1.3 Visa à seleção e à premiação dos 03 (três) melhores trabalhos produzidos
por categoria, totalizando 06 (seis) prêmios, sendo:

Prêmios
1º Prêmio

Tablet

2º Prêmio

Fone de ouvido JBL Bluetooth

3º Prêmio

Som portátil

1.4 Os estudantes do Ensino Fundamental poderão concorrer às seguintes
categorias:

Ano de Ensino

Categoria

1º Ano do Ensino Fundamental

Desenho

2º Ano do Ensino Fundamental

Desenho

3º Ano do Ensino Fundamental

Desenho

8º Ano do Ensino Fundamental

Redação

2. Do Tema e das Condições de Participação
Os trabalhos concorrentes deverão abordar o tema “Meio Ambiente: Por Uma
Contagem Mais Verde”.

2.1 A categoria Desenho contempla trabalhos de qualquer de técnica ou
material (lápis de cor, giz de cera, aquarela ou guache e outros) criados
pelos alunos do 1º, 2º e 3º ano do Ensino Fundamental.
2.2 A categoria Redação contempla produções escritas de alunos do 8º ano
do Ensino Fundamental.
2.3 Os desenhos e as redações deverão ser produzidos na ficha de inscrição
do concurso, devidamente preenchida.
2.4 As atividades deverão ser realizadas na escola com orientação do(a)
professor(a) orientador(a).

3. Comissão Organizadora e Julgadora

3.1 O regulamento e a divulgação do concurso, bem como o julgamento dos
trabalhos ficarão a cargo de uma comissão técnica formada pelos
seguintes servidores:


Ana Cristina Bezerra Marques – Semad



Cristina Chaves de Oliveira – Seduc



Iara Silva Lúcio – Semad



Ludmilla Skrepchuk Soares – Seduc



Rodrigo Souza Ribeiro – Semad



Rosana Matias – Semad

4. Da Realização do Concurso

A realização do concurso, sua divulgação, julgamento e entrega dos prêmios
ocorrerá de acordo com o cronograma abaixo:

4.1 03/09 a 06/09 - Divulgação do Regulamento nas Escolas: neste
período as escolas receberão um kit contendo: carta convite, cartaz de
divulgação do concurso, fichas de inscrição de desenho e de redação.

4.2 10/09 a 14/09 - Realização das atividades: desenhos e redações: cada
escola poderá encaminhar até 02 (dois) trabalhos, sendo 01 (um)
desenho e 01 (uma) redação. É de responsabilidade da escola a escolha
dos melhores trabalhos.
4.3 17/09 a 18/09 - Entrega dos trabalhos: a escola ficará responsável pelo
encaminhamento dos trabalhos que irão concorrer à Premiação. A
entrega será na Superintendência de Projetos Especiais e Parcerias da
SEDUC – Rua Lino de Mouro, nº101, 2º Andar, Bairro Inconfidentes, em
envelope lacrado, com etiqueta contendo apenas o nome da escola e a
categoria em que vai concorrer: um envelope para Desenho e um
envelope para Redação.

4.4 20/09 - Divulgação do resultado: as escolas vencedoras serão
comunicadas por telefone e, posteriormente, o resultado será divulgado
no site da Prefeitura Municipal de Contagem.

4.5 21/09 - Entrega das Premiações: as entregas das premiações ocorrerão
nas escolas, seguindo o seguinte cronograma:

Prêmios

Data de Entrega

1º Prêmio

21/09

2º Prêmio

24/09

3º Prêmio

25/09

4.6 No dia da entrega da premiação será realizado o plantio de 01 (uma)
muda de árvore na escola em comemoração ao Dia da Árvore.

Da Premiação

Os vencedores nas categorias Desenho e Redação receberão os seguintes
prêmios:
1º Prêmio – Tablet
2º Prêmio – Fone de ouvido JBL Bluetooth
3º Prêmio – Som portátil

5. Do Julgamento

5.1 Os Desenhos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios:
I-

Adequação ao tema;

II-

Respeito às condições descritas nesse regulamento;

III-

Criatividade e originalidade;

IV-

Ineditismo.

5.2 As Redações serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios:
I-

Adequação ao tema;

II-

Respeito às condições descritas nesse regulamento;

III-

Criatividade e originalidade;

IV-

Ineditismo;

V-

Coerência e coesão no texto escrito;

VI-

Cumprimento às normas gramaticais da língua padrão;

VII-

Uso do vocabulário.

6. Disposições Gerais

Os trabalhos serão julgados e escolhidos pela comissão organizadora do concurso,
não cabendo recursos, sobre a decisão da comissão.

7. Informações
Diretoria de Educação Ambiental SEAMD – 3352-3072
eduambiental.contagem@gmail.com

