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1° CONCURSO CULTURAL DIA DA ÁGUA 
 “ÁGUA: Juntos vamos preservar”! 

 
A EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA e a “ÁGUAS DE GUARAMIRIM” acredita que através da dedicação e do 
conhecimento dos educadores e dos aprendizes sobre a preservação do nosso planeta, conseguirá por intermédio deste 
trabalho, proporcionar uma mudança cultural nos alunos levando-os a desenvolver uma consciência responsável sobre a 
importância da água em nosso planeta. 

NOSSO OBJETIVO: Sensibilizar e promover uma cultura sobre a importância da Água no cotidiano de todos, e contribuir, com 
a mudança de nossos valores e ações, para a proteção, recuperação e melhoria socioambiental. Essa ação de educação 
ambiental terá como atividade um concurso para elaboração dos desenhos, de acordo com o tema sugerido “ÁGUA: Juntos 
vamos preservar”! 

REGULAMENTO 

1. CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO 

Poderão se inscrever os estudantes regularmente matriculados nos 3° e 4 ° anos do Ensino Fundamental da rede 
Municipal de Ensino do município de Guaramirim. 

Cada aluno poderá participar com apenas 01 (um) desenho e não serão aceitas ilustrações com mais de um autor. 

Cada Unidade Escolar realizará um concurso interno e selecionará 05 (cinco) trabalhos referentes aos níveis do 
ensino fundamental indicado, que deverá ser enviado a “ÁGUAS DE GUARAMIRIM” até a data de 19/03/2018. 

2. NORMAS 

Gerais 

Pede-se que os alunos criem seus trabalhos conforme seu nível escolar e de acordo com tema proposto pelo 
concurso: “ÁGUA: Juntos vamos preservar”! 

Os trabalhos deverão ser elaborados em sala de aula. Os trabalhos não poderão conter figuras retiradas de internet, 
livros, revistas, catálogos, folhetos etc. Em caso de infração deste tópico, a responsabilidade será do autor. 

Direitos Autorais  

Os pais ou responsáveis pelos alunos concorrentes deverão preencher Autorização de Cessão de Direitos Autorais 
(Anexo I), transferindo a título gratuito, os direitos autorais sobre os desenhos inscritos no concurso cultural, autorizando a 
reprodução, difusão e utilização da imagem para fins culturais e de comunicação social. 

A equipe de promoção do concurso está reservado o direito de utilizar os trabalhos premiados posteriormente em 
ilustrar qualquer material impresso pertencente à comunicação da “ÁGUAS DE GUARAMIRIM”. 

Os trabalhos escolhidos pelas unidades escolares não serão devolvidos, farão parte do acervo da área de 
comunicação da “ÁGUAS DE GUARAMIRIM”.   

A participação neste concurso supõe plena aceitação das regras do regulamento do concurso e da decisão das 
comissões de julgamento (ver item 3). 

Os participantes do concurso, professores e unidades escolares garantem e responsabilizam-se perante a EMPRESA 
BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA e a “ÁGUAS DE GUARAMIRIM” pelo cumprimento das disposições em matéria de 



 

2 

 

propriedade intelectual e direito de imagem sobre os desenhos apresentados, declarado que sua difusão e/ou reprodução no 
concurso não lesam nem prejudicam quaisquer direitos de terceiros. 

Desenhos 

O desenho deverá ser feito em papel sulfite de tamanho A4 (210 x 297 mm – orientação em formato paisagem).  

Poderão ser usadas técnicas de pintura como aquarela, lápis de cor, cola colorida, caneta hidrográfica, giz de cera ou 
guache. 

Os trabalhos deverão trazer no verso o apenas o nome completo do aluno e escola.  

 

 

 

 

 

Serão eliminados os trabalhos que não estiverem de acordo com os critérios acima. 

Inscrição dos Desenhos 

Os desenhos, a Autorização de Cessão de Direitos Autorais (Anexo I) e a ficha de inscrição (Anexo II) deverão ser 
fixados juntos. E cada escola deverá enviar os 05 trabalhos representantes para a “Águas de Guaramirim” em envelope 
fechado através dos correios ou entregue em mãos no mesmo local até a data de 19/03/2018.  

A inscrição no concurso não necessita de comunicação prévia da Unidade Escolar do aluno concorrente, pois a 
inscrição será concretizada no momento da entrega/envio dos desenhos e fichas de inscrição na “Águas de Guaramirim” 

Endereço de Entrega dos Desenhos 

ÁGUAS DE GUARAMIRIM”  
Rua 28 de agosto, 876 - Centro – Guaramirim/SC 
E-mail: quimica3@serranaengenharia.com.br / Telefone: (47) 3438-0036ramal 38 (falar com Katiane e/ou Naiara) 

3. COMISSÕES DE JULGAMENTO 

Sugere-se que a comissão de julgamento na unidade escolar seja composta por professores de diversas áreas 
como, por exemplo, professores de Ciências, Geografia, Artes, Língua Portuguesa, e um gestor escolar. 

A comissão da EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA e a “ ÁGUAS DE GUARAMIRIM” para o julgamento 
dos desenhos escolhidos pelas unidades escolares e enviados à Águas de Guaramirim será formada pelos Técnicos, gerente, 
gestor e assistente de comunicação. 

O julgamento pela comissão da Águas de Guaramirim será feito sem vistas às fichas de inscrição, a fim de que não 
haja influência nas escolhas. 

 

- Nome completo do aluno; 

 

VERSO 
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4. SELEÇÃO 

Os trabalhos entregues pelas unidades escolares serão avaliados pela comissão julgadora da   Águas de Guaramirim 
de acordo com os seguintes critérios: 

a. Atendimento ao objetivo do concurso (5 pontos); 
b. Expressão das idéias (3 pontos);  
c.       Originalidade e Criatividade (2 pontos); 

5. PREMIAÇÃO 

Os 3 (Três) alunos cujos desenhos forem selecionados serão premiados de acordo com suas colocações , certificados 
de participação do Concurso, além  do 1° colocado ter seu desenho divulgado no Relatório Anual de 2018. 

1° PREMIO: 1 PASSEIO NO PARQUE BETO CARREIRO+ CAPA DO RELATORIO ANUAL + CERTIFICADO  

2° PREMIO: 1 JOGO EDUCATIVO + CERTIFICADO  

3° PREMIO: 1 JOGO EDUCATIVO + CERTIFICADO  

6. CRONOGRAMA 

 Confecção dos desenhos: 05 a 13 de Março de 2018; 

 Seleção do desenho na unidade escolar: 14 a 15 de Março de 2018; 

 Entrega dos desenhos na Águas de Guaramirim: até o dia 19 de Março de 2018; 

 Avaliação pela Comissão da Águas de Guaramirim:  21  de Março de 2018; 

 Divulgação do resultado: 21de Março de 2018 por e-mail e no site < http://www.aguasdeguaramirim.com.br>; 

 Premiação: 22 de Março de 2018, conforme indicações do Gestor ; 
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Anexo I 
 

1° CONCURSO CULTURAL DIA DA ÁGUA 
 “ÁGUA: Juntos vamos preservar”! 

2018 
 

Autorização de Cessão de Direitos Autorais 

 

Eu _________________________________________________, nacionalidade __________________, 

estado civil ___________________, profissão ____________________________, residente e domiciliado em 

_____________________________, estado _____, na Rua _______________________ 

__________________________, portador do RG nº _______________________, órgão emissor _____, 

CPF nº ___________________________, na qualidade de responsável pelo(a) aluno(a) ______________ 

__________________________________________ inscrito no 1° CONCURSO CULTURAL e estudante da escola 

______________________________________________________, localizada no município de 

_______________________________, estado _____, AUTORIZO A EBS- EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA e a 

“ÁGUAS DE GUARAMIRIM” a reproduzir, difundir, utilizar e publicar o desenho inscrito no referido concurso, acompanhado 

do nome do autor, por tempo indeterminado e sem qualquer retribuição financeira, para fins culturais e de comunicação 

social. 

 

 

 

____________________________, _______ de ________________ de _________. 

 

 

 

_________________________________________ 
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ANEXO III 

1° CONCURSO CULTURAL DIA DA ÁGUA 
“ÁGUA: Juntos vamos preservar”! 

2018 

Ficha de Inscrição 

Caro (a) Professor (a), 
Com o objetivo de estabelecer uma comunicação mais efetiva entre a Comissão organizadora do Concurso Cultural e os 
professores, é muito importante a sua colaboração no sentido de preencher os dados abaixo. 
 
 
 

1. Identificação da Unidade Escolar 

Nome: 
Endereço Completo: 

E-mail:  Tel.: 

  

2. Identificação do Professor Responsável 
Nome: 
E-mail:  Tel.: 

  

3. Identificação do Aluno Autor do Desenho 

Nome: 
E-mail: Tel.: 

Ano escolar: Idade: 

 

        

  

 

            


