
PREFEITURA DE AMERICANA 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 

Regimento para Participação do Concurso 

Concurso Livre: ‘’O Clima Muda e Nossas Vidas Também’’ 

REGULAMENTO DO CONCURSO 

A Prefeitura Municipal de Americana através da Secretaria de Meio Ambiente em 

parceria com a Secretaria de Educação em consonância com o Projeto Gota 

d'Água do Consórcio PCJ, realiza o concurso: "o clima muda e nossas vidas 

também". 

1. DO OBJETIVO: Incentivar a comunidade escolar e a população em geral a 
refletir e adotar hábitos sustentáveis em proteção ao planeta visando a economia 
de recursos naturais com ênfase no uso racional da água e energia, refletindo 
sobre a interface entre mudanças climáticas e a disponibilidade hídrica.

2. DO TEMA

O tema do concurso, em consonância com o projeto Gota D’Água - 2022 do 
Consorcio PCJ, será: ‘’O clima muda, e nossas vidas também’’, e será realizada 
através de 6 modalidades educativas: desenho, frase, redação, vídeo, podcast e 
música.

3. A MODALIDADE

3.1 - O concurso está disponível aos alunos de Americana, da rede municipal, 
estadual e particular de ensino para educação infantil, ensino fundamental I, II e 
médio, e a população em geral. O concurso será julgado por categoria 
separadamente: municipal, estadual e particular de ensino e população em geral. 

3.2 – Os educadores divulgarão e incentivarão a participação do aluno no 

concurso. A turma que tiver mais inscritos no concurso, o professor 

será premiado com um certificado de honra, e uma homenagem pública em 

evento de encerramento do concurso. 

4. DAS CATEGORIAS

As modalidades do concurso serão divididas por categorias, conforme 

descrito abaixo: 

4.1 EDUCAÇÃO INFANTIL: 

O concurso para a modalidade Educação Infantil será realizado através 

de desenho ou vídeo. O desenho deve ser elaborado exclusivamente em 

folha tamanho A4, devendo ser manuscrito e não utilizar técnicas digitais e 

abordar o tema: ‘’o clima muda e nossas vidas também’’ e correlação com a 

água. O vídeo será realizado com o mesmo tema, com duração máxima de 

1 minuto e 30 segundos.
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A música deve conter no máximo 4 minutos e pode ser escrita em qualquer 

gênero musical com o tema “Água e meio ambiente” 

4.2 Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano): 

O concurso para o ensino fundamental I, será dividido da seguinte forma: 

4.2.1 - 1º e 2º ano: Os trabalhos serão apresentados na modalidade desenho, 

música ou vídeo. O desenho deve ser elaborado exclusivamente em folha 

tamanho A4, devendo ser manuscrito e não utilizar técnicas digitais e abordar o 

tema: “o clima muda e nossas vidas também’’ e correlação com a agua. O vídeo 

será realizado com o mesmo tema, com duração máxima de 1 minuto e 30 

segundos. A música deve conter no máximo 4 minutos e pode ser escrita em 

qualquer gênero musical com o tema “Água e meio ambiente”. 

4.2.2 - 3º, 4º e 5º ano: Os trabalhos serão apresentados na modalidade vídeo, 

frase, música e ou redação. O vídeo deverá abordar o tema “o clima muda e 

nossas vidas também’’ e correlação com a água, e possuir duração máxima de 

1 minuto e 30 segundos. A frase deve ser elaborada com no máximo 10 palavras, 

e representar a seguinte pergunta: ‘’para você qual a importância da água? ’’.  A 

redação deverá ser elaborada com no máximo 15 linhas e abordar o tema: “Agua 

por que é importante economizar? A música deve conter no máximo 4 minutos 

e pode ser escrita em qualquer gênero musical com o tema “Água e meio 

ambiente” 

 4.3 - Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio: 

Os trabalhos serão apresentados na modalidade vídeo, podcast, música e ou 

redação. O vídeo deverá abordar o tema “o clima muda e nossas vidas também’’ 

e sua correlação com a água, e possuir duração máxima de 1 minuto e 30 

segundos. A redação deve ser escrita no máximo em 15 linhas e abordar o tema: 

‘’por que é importante economizar água? ’’. O podcast deverá ter tempo máximo 

de 20 minutos, e abordar a temática: ‘’águas e mudanças climáticas, o papel de 

cada um na preservação! A música deve conter no máximo 4 minutos e pode ser 

escrita em qualquer gênero musical com o tema “Água e meio ambiente” 

4.4 – População em geral e instituições não enquadradas nos itens 4.2.1 a 

4.3. 

Os trabalhos poderão ser apresentados em todas as modalidades vídeo, 

podcast, frase, desenho, música e ou redação. O vídeo deverá abordar o 

tema “o clima muda e nossas vidas também’’ e sua correlação com a água, e 

possuir duração máxima de 1 minuto e 30 segundos. A frase deve ser elaborada 

com no máximo 10 palavras, e representar a seguinte pergunta: ‘’para você qual 



  

PREFEITURA DE AMERICANA 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 

a importância da água? ’’. A redação deve ser escrita no máximo em 15 linhas e 

abordar o tema: ‘’por que é importante economizar água? ’’. O desenho deve ser 

elaborado exclusivamente em folha tamanho A4, devendo ser manuscrito e não 

utilizar técnicas digitais e abordar o tema: “o clima muda e nossas vidas também’’ 

e correlação com a água. O podcast deverá ter tempo máximo de 20 minutos, e 

abordar a temática: ‘’águas e mudanças climáticas, o papel de cada um na 

preservação! ”. A música deve conter no máximo 4 minutos e pode ser escrita 

em qualquer gênero musical com o tema “Água e meio ambiente” 

 

5. DAS INSCRIÇÕES 

5.1 - As inscrições serão realizadas de forma gratuita e digital na Unidade de 

Educação Ambiental e Planejamento da Secretaria de Meio Ambiente, através 

do e-mail: educambiental@americana.sp.gov.br, 

No e-mail o participante deverá informar seu nome completo, telefone de contato, 

nome da instituição de ensino e série caso seja estudante, e a modalidade que 

está concorrendo: desenho, frase, vídeo ou podcast. Se o participante não for 

matriculado em nenhuma unidade escolar, o mesmo deverá informar seu nome 

completo, telefone de contato e endereço.  

5.2 – As inscrições serão abertas no dia 01/04/2022 e poderão ser realizadas 

até o dia 20 de maio de 2022, data em que se encerram as inscrições. 

 

6. DA ENTREGA DOS TRABALHOS 

 

6.1 – A data limite para entrega dos trabalhos será dia 27 /05/ 2022. Os trabalhos 

deverão ser encaminhados de forma digital, para as seguintes modalidades: 

frase, redação, vídeo e podcast, pelas escolas, alunos e ou educadores, pelo e-

mail: educambiental@americana.sp.gov.br ou pelo telefone (19) 99197-7325.Os 

desenhos serão retirados pela Secretaria de Meio Ambiente 

6.2 - O material que for entregue após a data limite estará desclassificado. 

6.3 - Os materiais encaminhados deverão ser identificados com nome do autor, 

escola que estuda, serie e o nome do professor. 

6.4 - Os trabalhos de munícipes que não estejam matriculados devem vir 

acompanhados, de identificação: nome, idade, telefone de contato, profissão e 

endereço. 

 

7. DA AVALIAÇÃO 

7.1 - O concurso tem caráter educativo e visa despertar a consciência ambiental 

nos participantes bem como na comunidade em geral com a exposição dos 

trabalhos. 

mailto:educambiental@americana.sp.gov.br
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7.2 - Os participantes serão divididos nas categorias educação infantil, ensino 

fundamental I e II, ensino médio e população em geral. 

7.3 - A comissão julgadora avaliará os trabalhos e elegerá os 3 (três) finalistas 

de cada categoria, conforme os seguintes critérios de avaliação: Conectividade 

com o tema proposto, Criatividade, Originalidade, Ética, Consciência crítica e 

conteúdo da mensagem. 

7.4 - O descumprimento de regras do concurso acarretará na perda de pontos e 

ou desclassificação.  

7.5 - Os trabalhos deverão ser individuais. 

 

8. DO RESULTADO 

8.1 - O resultado será divulgado em evento oficial realizado pela Secretaria de 

Meio Ambiente, durante a Comemoração das Atividades da Semana do Meio 

Ambiente e divulgado nos sites oficiais da Prefeitura Municipal de Americana. 

 

9. DA PREMIAÇÃO 

9.1 - Todos os trabalhos apresentados serão premiados com certificados de 

participação e os trabalhos que forem escolhidos pela equipe julgadora como os 

trabalhos com maior pontuação, 1º, 2º e 3º lugar de cada categoria, receberão 

medalhas e ou troféus de honra ao mérito. 

 9.2 - Os prêmios serão entregue durante as comemorações da Semana do Meio 

Ambiente no mês de junho de 2022. 

 

10. USOS DO MATERIAL 

10.1 - O material enviado para o concurso, através de vídeos, frases, redações, 

desenhos e podcast, passará a fazer parte do acervo do Secretaria do Meio 

Ambiente- Unidade de Educação Ambiental podendo ser utilizado estritamente 

para campanhas educativas.  

10.2 – O participante no ato da inscrição assinará o termo de uso do material e 

ou imagem apresentada. 

 

11. DA COMISSÃO JULGADORA 

 

11.1. Será formada uma comissão julgadora de no mínimo 7 pessoas, com 

representantes das Secretarias de Meio Ambiente, rede municipal, estadual e 

particular de ensino, autoridades e parceiros do concurso.  

11.2. A comissão Julgadora será escolhida pela Secretaria de Meio Ambiente. 
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12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

12.1 – A Secretaria de Meio Ambiente de Americana, através da Unidade de 

Educação Ambiental e Planejamento é o órgão responsável pela organização, 

realização e desenvolvimento do concurso podendo incluir parceiros nas 

atividades, bem como na seleção dos trabalhos.  

12.2 – A inscrição no concurso corresponde ao compromisso do envio do 

material, conforme descrito no regulamento e na anuência de todos os itens 

desse regulamento, bem como na cessão de uso e dos direitos autorais dos 

trabalhos à Secretaria de Meio Ambiente, sem qualquer tipo de ônus, tendo em 

vista os objetivos educativos deste concurso.  

12.3 - Os materiais vencedores serão de guarda permanente, e poderão ser 

expostos em eventos educativos, pela Secretaria de Meio Ambiente ou pela 

Prefeitura de Americana. 

12.4 - A comissão julgadora poderá decidir sobre os casos omissos neste 

regulamento, não cabendo recurso. 

12.5 - Este concurso é exclusivamente educativo e cultural, sem quaisquer ônus 

ou pagamento por parte dos participantes ou dos realizadores. Serão 

sumariamente excluídos os participantes que cometerem qualquer tipo de fraude 

comprovada. 

12.6 - Para informações e ou esclarecimento de dúvidas sobre o concurso ou do 

regulamento entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente-Unidade de 

Educação Ambiental e Planejamento pelo e-mail: 

educambiental@americana.sp.gov.br ou através do telefone (19) 3405-1733. 

12.7 - O não cumprimento de quaisquer das regras deste regulamento poderá 

causar, a critério da organização, a desqualificação do trabalho inscrito e, 

consequentemente, do respectivo participante. 

12.8 - Caberá ao participante todos os custos envolvidos na confecção dos 

trabalhos elaborados, inclusive a remessa do mesmo. 

mailto:educambiental@americana.sp.gov.br



