Prêmio Atitude Ambiental – 2014
TEMA: “TODOS CONTRA O DESPERDÍCIO”

Prezados educadores,

É com imenso prazer que apresentamos o regulamento de mais um Prêmio
Atitude Ambiental, o concurso de trabalhos escolares promovido anualmente pela
Sobloco Construtora S/A, para incentivo à pesquisa e à exposição de trabalhos
relacionados com o tema Meio Ambiente.
O concurso deste ano propõe a reflexão/ação sobre o DESPERDÍCIO e sua
influência na sustentabilidade do planeta.
É desejável que se trabalhe a questão do DESPERDÍCIO em seus mais
diferentes aspectos: alimentos, água, energia, combustíveis, embalagens, papel,
material escolar, roupas, produtos de limpeza e material de construção. O
trabalho deverá abordar pelo menos 3 desses elementos.
Salientamos que o enfoque do concurso é sempre provocar reflexões,
associadas a propostas concretas de ações dentro e fora da escola, seja na
família dos alunos, no bairro ou em outros âmbitos.
Poderão ser apresentados trabalhos que proponham mudanças no ambiente
interno da escola, relacionados, por exemplo, com o combate ao desperdício de
água, luz, comida, material escolar, produtos de limpeza, reaproveitamento de
recursos, conscientização da comunidade escolar, novas tecnologias benéficas ao
meio ambiente, mudanças de comportamento, etc.
Poderão também ser implementadas ações de caráter externo, ou seja, que
interajam com a comunidade do entorno da escola, como por exemplo: fazer
campanha de conscientização no bairro onde a escola se encontra; realizar alguma
ação coletiva entre escola e moradores do bairro.
Cada categoria pode aprofundar mais ou menos o tema, de acordo com seu nível
escolar e etário.
A forma de apresentação dos trabalhos deverá ser coerente com a proposta do
concurso, ou seja, que as escolas procurem usar formas criativas e ecológicas de
apresentação dos trabalhos, não utilizando materiais supérfluos e/ou poluidores.

Podem ser apresentados trabalhos em diversas linguagens como exposição, livro,
vídeo, foto, teatro, pesquisa, maquete, criações tecnológicas, registros de atividades
externas à escola, entrevistas, painéis, maquetes, dentre outros,- que poderão ficar
expostas na escola por um bom tempo depois do concurso.

Convidamos a todos para mais esse desafio e nos colocamos à disposição para tirar
dúvidas, solicitar materiais bibliográficos e assessoria geral aos trabalhos.

Um forte abraço,

Maria Cristina Peres
Coordenadora

Bertioga, junho de 2014.

1. Apresentação
O concurso “DESPERDÍCIO” destina-se a todos os estudantes de Bertioga, da
Educação Infantil, Ensino Fundamental 1 e 2, Ensino Médio e EJA e tem por
finalidade:
- Envolver ativamente os educadores e alunos de Bertioga nas questões ambientais
do nosso tempo, como protagonistas de ações de conscientização e formação de
valores preservacionistas.
- Estimular a reflexão, a manifestação de idéias e a organização de práticas, a
respeito das questões ambientais vivenciadas dentro e fora da escola.
- Promover a prática da exposição de trabalhos escolares, o que dinamiza o
aprendizado e amplia o potencial de valorização da escola pela comunidade.
- Oferecer à comunidade a oportunidade de acompanhar o processo de maneira
dinâmica, lúdica e didática, por meio de visitação à exposição dos trabalhos.

2. Trabalhos
Cada escola só poderá apresentar um único trabalho, mesmo que ele contenha
várias linguagens. A idéia é que a escola, após reflexão com os alunos, professores
e coordenadores, desenvolva um trabalho para ser entregue ou organize uma
exposição do trabalho desenvolvido, que poderá ser visitada em 15 minutos.

3. Seleção dos Trabalhos
Este ano, os trabalhos não serão julgados por categoria.
Cada escola preparará um trabalho que demonstre a pesquisa realizada sobre o
tema, utilizando as linguagens que desejar. Poderão ser envolvidos no processo do
trabalho todos os níveis de escolaridade que a escola desejar, desde a educação
infantil até a EJA.
O trabalho poderá ser entregue na Sobloco ou, se a escola preferir, poderá ser
apresentado na própria escola, com duração de 15 minutos.
Os trabalhos serão julgados por uma comissão especialmente convidada pela
Sobloco.
Se for o caso, a comissão visitará cada unidade escolar, de acordo com cronograma
previamente combinado com seus diretores.

Pedimos antecipadamente a compreensão de todas as escolas quanto a possíveis
atrasos no horário combinado para a visitação da comissão julgadora, causados por
intercorrências que independem da nossa vontade.
A comunidade deverá ser convidada a visitar a exposição e, se possível, envolvida
no projeto contra o desperdício.
A análise dos trabalhos basear-se-á nos seguintes critérios:

1) Conteúdo do trabalho apresentado (Nível da Pesquisa);
2) Aplicação de proposta prática de combate ao desperdício na escola;
3) Quantidade de alunos e professores envolvidos no processo;
4) Criatividade e organização na apresentação;
5)Envolvimento da comunidade;
6) Participação da escola em projetos do Programa Clorofila;
Muito importante:
Cada item será avaliado com nota de 1 a 5 (em sentido crescente de qualidade);
O trabalho que não obtiver pelo menos 16 pontos de avaliação final, será
desconsiderado.

4. Inscrição da escola
A inscrição da escola deverá ser feita até o dia 26 de agosto/2014 (somente a
inscrição por e-mail – não é a entrega do trabalho)
Para inscrever, enviar por e-mail os seguintes dados:

Nome
da
escola

Formato do
trabalho:
exposição,
teatro, vídeo,
maquete, etc

O trabalho
será entregue
na Sobloco ou
receberá a
visita dos
jurados na
escola?

Data
escolhida
para receber
a visita da
comissão
julgadora do
trabalho
(entre 15 e 17
de
setembro),
se for o caso

Horário
Sugestões
escolhido de
para a
prêmios
visita:
das 9às
21H

As escolas que participarão do concurso deverão agendar com a coordenação do
concurso a visita da comissão julgadora, optando por um dia e horário no período de
15 a 17 de setembro. (A coordenação do concurso poderá ter que negociar com os
diretores mudanças no agendamento, caso coincidam os horários escolhidos entre
duas ou mais escolas).
A inscrição da escola e a data escolhida para a visita dos jurados deverá ser
comunicada à coordenação do concurso até o dia 26 de agosto/2014.
Pedimos a gentileza de organizar uma exposição que possa ser visitada pelos
jurados no tempo de 15 minutos, para que a comissão julgadora possa cumprir a
agenda
de
visitação
de
todas
as
escolas
em
tempo
hábil.
Para inscrever trabalhos, a escola deverá enviar um e-mail oficial da escola,
para:
keila@sobloco.com.br

Não aceitaremos inscrições por telefone.
O endereço de entrega de trabalho (se for essa a opção da escola) é o escritório da
Sobloco no endereço:
Av. da Riviera, no. 600, na Riviera de São Lourenço, em horário das 7 às 12H e das
13 às 16:30H
Informações podem ser obtidas com Nathaly ou Keila pelo tel/fax (13) 3316 -5316
ou e-mail: keila@sobloco.com.br

5. Premiação
Serão escolhidos os 3 melhores trabalhos sobre o tema, sendo um trabalho por
escola.
Os prêmios oferecidos serão escolhidos mediante consulta prévia às escolas, onde
as mesmas darão sugestões, a fim de que os prêmios possam corresponder, de
acordo com as possibilidades, às expectativas e necessidades das escolas
vencedoras.

A entrega dos prêmios deverá acontecer no dia 22/10/2014, às 14 horas, na
Fundação 10 de Agosto, na Riviera. Nessa ocasião, cada escola poderá levar uma
comitiva de 30 pessoas para representá-la.
Além das escolas vencedoras, todas as escolas inscritas no concurso receberão um
prêmio pela participação.
IMPORTANTE: Pedimos aos participantes que não descartem seus trabalhos antes
da festa de premiação e convidamos todos a expor e compartilhar ideias nesse dia.
A premiação não será por categoria, como tem sido nos últimos anos.

6. Divulgação dos trabalhos
A Sobloco Construtora S/A,reserva-se o direito de reproduzir os trabalhos e imagens
apresentados no concurso e utilizá-los como material educativo e de divulgação de
seu Programa de Educação Ambiental.

7. Esclarecimentos
As escolas que necessitarem de maiores esclarecimentos sobre o concurso poderão
procurar a coordenadora Cristina Peres pelos telefones(13) 3316-5316 ou
(11)99683-5540.
Agradecemos a participação das escolas e o apoio da Secretaria Municipal de
Educação e Desenvolvimento Cultural, da Diretoria Regional de Ensino de Santos e
dos diretores das Escolas Particulares de Bertioga.

Bertioga, Junho de 2014.
Cristina Peres
SOBLOCO CONSTRUTORA S.A.
VEJA O CALENDÁRIO ABAIXO

