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1°CONCURSO DE FRASES 

SEMANA DO MEIO AMBIENTE 

PRESERVAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

Do concurso: 

O Município de Schroeder através da Secretaria Municipal de Saneamento 

e Gestão Ambiental vem lançar o concurso de frases para a Semana do 

Meio Ambiente, com o objetivo de atrair a comunidade escolar e 

promover a reflexão em crianças e adolescentes a respeito da crise 

ambiental do século XXI, focando a importância do ambiente saudável. 

O Concurso tem caráter recreativo e cultural. A participação é voluntária e 

gratuita, não estando vinculada à aquisição de qualquer bem, serviço ou 

direito.  

A participação neste CONCURSO não implica em qualquer ônus, de 

qualquer natureza para os participantes.  

Da forma de participação  

Criar frases de conscientização ambiental para serem divulgadas em 

placas e instaladas em pontos estratégicos a serem definidos pela 

comissão organizadora. Dentro dos limites do Município de Schroeder. 

 Dos Participantes: 

Poderão participar todos os alunos da rede municipal e estadual de ensino 

de Schroeder, do 1° ao 9° ano. 

Do regulamento 

- Início do Concurso: 17/04/2017; 

- Término do concurso ETAPA ESCOLAR: 12/05/2017; 

- Na etapa escolar serão escolhidas 3 (três) melhores frases por escola; 
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- O primeiro colocado de cada escola irá participar da etapa municipal 

totalizando 12 (doze) frases; 

- Dentre as 12 (doze) frases serão classificadas as 3 (três) melhores;  

- Encerramento: Divulgação das 3 (três) frases escolhidas será dia 

05/06/2017; 

- As frases deverão ter conteúdo educativo de conscientização ambiental;  

- As frases deverão estar obrigatoriamente relacionadas ao tema do 

concurso; 

- Cada frase deverá conter no máximo 15 (quinze) palavras;  

- Cada aluno poderá concorrer com apenas 1 (uma) frase; 

- As frases deverão ser escritas à caneta, não será aceito frases escrita a 

lápis; 

- Deverão ser elaboradas em sala de aula sob o monitoramento de um 

professor (a). 

 

Do Prazo para entrega 

Todas as 12 (doze) frases selecionadas nas escolas deverão ser entregues 

para a Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental até o dia 

12/05/2017, em envelope lacrado. 

 

Da Comissão julgadora 

-Etapa escolar 

A comissão será definida por cada escola, tendo no mínimo 3 (três) 

membros. 

-Etapa final 

*Membros da Secretaria Municipal de Saneamento e Gestão Ambiental 
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* Um representante da Secretaria Municipal de Planejamento Gestão e 

Finanças 

* Um representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 

Esporte e Lazer 

* Um representante da Secretaria Municipal de Saúde  

*Um representante da Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, 

Comércio e Turismo 

*Um representante da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

 

Na etapa de julgamento serão analisados os seguintes critérios: 

1- Criatividade 

2- Originalidade 

3- Adequação obrigatória ao tema 

 

 Da Premiação 

Os 36 (trinta e seis) selecionados na etapa escolar receberão brinde 

surpresa. 

Os 3 (três) primeiros colocados na etapa final receberão os seguintes 

prêmios: 

a) Terá a frase publicada em uma placa galvanizada 60 cm x 60 cm.  

b) Uma muda de árvore nativa.  

C) Brinde surpresa. 

A premiação ocorrerá no dia 5 (cinco) de junho em comemoração ao Dia 

Mundial do Meio Ambiente, em frente à Prefeitura Municipal de 

Schroeder às quinze horas. 
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Dos Direitos 

Os vencedores do concurso transferem para a Secretaria Municipal de 

Saneamento e Gestão Ambiental, sem quaisquer ônus para esta, em 

caráter definitivo, plena e totalmente, todos os direitos autorais sobre o 

mesmo, para qualquer utilização, publicação, reprodução por qualquer 

meio ou técnica, sejam estas impressas, como jornais, folhetos, cartazes 

ou outros; eletrônicos, como vídeo, internet, televisão ou outros; ou 

ainda, por qualquer outra forma de comunicação, como CD e DVD, pela 

quantidade de vezes que ela pretender. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A participação neste concurso implica a aceitação deste regulamento e 

eventuais ajustamentos, caso surjam imprevistos alheios a Secretaria 

Municipal de Saneamento e Gestão Ambiental. 

Dúvidas e informações sobre este concurso poderão ser esclarecidas por 

meio do e-mail: kerling.baesso@schroeder.sc.gov.br 

Uma cópia deste Regulamento, assim como a divulgação dos ganhadores 

do Concurso poderão ser obtidas no site: 

http://www.schroeder.sc.gov.br/ 


