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Resíduos Sólidos: Educação e Ação
Um caminho para a sustentabilidade

CONCURSO CALENDÁRIO ECOLÓGICO 2019

REGULAMENTO

I - REALIZAÇÃO
Art. 1º O Concurso Calendário Ecológico 2019 é uma realização da Prefeitura de Caxias do Sul, por
meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA (organizadora).

II - DO TEMA
Art.  2º O  Concurso Calendário  Ecológico 2019 tem como tema “Resíduos Sólidos:  Educação e
Ação”, sob o slogan “Um caminho para a sustentabilidade”, em consonância com o tema da Semana
Municipal do Meio Ambiente 2019.

III - DA JUSTIFICATIVA
Art. 3º  A temática relacionada aos resíduos sólidos vem sendo discutida há décadas nos âmbitos
nacional e internacional devido ao aumento dos impactos negativos causados para o meio ambiente,
A partir  do  desenvolvimento  urbano,  novos  padrões  de  produção  e  consumo se  estabeleceram
causando um  enfraquecimento e desequilíbrio ambiental.  A Lei nº 12.305/10, que institui a Política
Nacional  de Resíduos Sólidos (PNRS),  contém instrumentos importantes para permitir  o  avanço
necessário ao país no enfrentamento dos principais problemas ambientais,  sociais e econômicos
decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos, mas a complexidade das atuais demandas
ambientais, sociais e econômicas estimula um novo posicionamento dos três níveis de governo, da
sociedade e da iniciativa privada. Destaca-se a importância de sensibilizar, repensar, adotar práticas
que visem a sustentabilidade e a diminuição de qualquer impacto no meio ambiente. Crianças e
jovens preparados tornam-se protagonistas da sua vida, proativos, inovadores, articulados e capazes
de serem transformadores sociais, que além do envolvimento com o debate, com o processo de
aprendizagem, passem a ser também responsáveis pelos resultados.
Diante dessa concepção,  a Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA lança o  Concurso
Calendário Ecológico 2019.

IV – DOS OBJETIVOS 
Art. 4° A edição do Concurso Calendário Ecológico 2019 tem como objetivos:
a) fomentar  o  debate  sobre  a  importância  da  não  geração,  redução,  reutilização,  reciclagem e
tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
b) incentivar a participação individual e coletiva das crianças e jovens, a fim de que se percebam
como integrantes interdependentes e, ao mesmo tempo, agentes protetores e transformadores do
meio ambiente, privilegiando o desenvolvimento de competências e habilidades e a formação de
conceitos, bem como a constituição de valores e a adoção de atitudes, no sentido de assegurar ao
sujeito  as  condições  mínimas  para  o  pleno  exercício  da  cidadania,  contribuindo  para  a
sustentabilidade das presentes e das futuras gerações; 
c) estimular crianças e jovens a expressar, apresentar, por meio do desenho (lúdico), soluções que
visem medidas,  alternativas e projetos com foco em Resíduos Sólidos:  Educação e Ação –  Um
caminho para a sustentabilidade. 
d)  estimular  adoção,  desenvolvimento  e  aprimoramento  de  tecnologias  limpas  como  forma  de
minimizar impactos ambientais.



e) incentivar a indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e insumos
derivados de materiais recicláveis e reciclados.
f) incentivar a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental.

V – DO PÚBLICO REFERENCIAL E CATEGORIAS
Art. 5° O concurso é destinado aos alunos regularmente matriculados na rede pública e particular de
Ensino Fundamental, do Município de Caxias do Sul, correspondendo a três categorias, de acordo
com o ano do participante:
Categoria I: alunos de 1º a 5º ano do Ensino Fundamental;
Categoria II: alunos de 6º a 9º ano do Ensino Fundamental;
Categoria  III:  alunos  da  modalidade  EJA  Ensino  Fundamental  –  Educação  de  Jovens  e
Adultos.

Art. 6° A participação no concurso será efetivada mediante realização de inscrição e entrega dos
desenhos na SEMMA, dentro dos prazos estabelecidos.

Art. 7°  Cada aluno poderá participar apenas com um desenho.

VI – DAS INSCRIÇÕES 
Art. 8° Os desenhos deverão ser entregues no período entre 16 de julho e 19 de setembro de 2018
das 10 h às 16 h, na Gerência de Educação Ambiental da SEMMA, Av. Ruben Bento Alves, 8308 –
Cinquentenário, Caxias do Sul.

Art. 9° Desenhos enviados fora desse período não serão aceitos.

Art. 10º O responsável pela entrega das obras preencherá uma ficha de inscrição (nome da escola,
telefone  de  contato  e  número  de  desenhos  entregues  em  cada  categoria,  caso  seja  um
representante da escola).

Art. 11º Os desenhos deverão ser originais e inéditos, destinado somente a este concurso, não tendo
recebido premiações em outros concursos.

VII – DA APRESENTAÇÃO
Art. 12º O desenho deverá expressar e/ou apresentar soluções ambientais referentes ao tema.

Art.  13º O  trabalho  deverá  ser  apresentado  em  folha  de  papel  desenho  branca,  tamanho  A4,
obrigatoriamente na orientação horizontal (paisagem) e sem margens.

Art.  14º No verso da folha do desenho deverá constar  o título do desenho,  o nome da escola,
categoria do desenho (I, II ou III), ano, identificação e idade do aluno (conforme ficha abaixo).

a) Título do desenho:
b) Escola:
c) Categoria do desenho: 
d) Ano:
e) Nome do estudante: 
 f) Idade:

Art. 15º Os desenhos somente serão aceitos se devidamente identificados. 

Art. 16º A página em que consta o desenho não poderá apresentar qualquer identificação.

Art. 17º Não serão aceitos desenhos que apresentarem técnicas de colagem.

VIII - DO JULGAMENTO
Art.  18º Os  desenhos,  apresentados  para  o  Concurso  Calendário  Ecológico  2019,  serão
selecionados por uma Comissão Julgadora formada por representantes da SEMMA e representantes
da Secretaria Municipal da Educação, passando por duas etapas de avaliação.



Art. 19º A primeira etapa será eliminatória de acordo com os seguintes critérios:
a) Coerência com a temática;
b) Regras deste regulamento.

Art. 20º Na segunda etapa a comissão julgadora apreciará e selecionará quinze trabalhos de acordo
com os critérios abaixo:

a) Relação com o tema proposto;
b) Originalidade (inédito);
c) Capricho.

IX – DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
Art.  21º Os vencedores  serão comunicados pela  organização do concurso,  por  meio  da escola
participante e serão convidados a participar da Cerimônia de Premiação. 

X – DA PREMIAÇÃO
Art. 22º A Premiação dos vencedores ocorrerá  no dia  08 de novembro de 2018,  às  18h30,  no
auditório do Centro Administrativo (3º piso), Rua Alfredo Chaves, 1333, Bairro Exposição.

XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 23º A participação no concurso e o envio dos desenhos implicam na plena aceitação de todas as
disposições deste regulamento pela escola e alunos participantes.

Art. 24º Todos os desenhos, premiados ou não,  ficarão para o acervo da SEMMA, podendo ser
utilizados  pelos  promotores  do  evento,  em  qualquer  forma,  tempo  ou  lugar,  sem  obrigação  de
cachês, taxas ou direitos para os autores, comprometendo-se a publicar sempre o nome do autor do
desenho.

Art. 25º Eventuais alterações que poderão acontecer no decorrer do concurso serão resolvidas e
comunicadas pela entidade promotora, desde que não acarretem prejuízo aos participantes.

Art.  26º As decisões da Comissão Julgadora são soberanas,  não cabendo recurso em qualquer
instância.

Art. 27º Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora, e das
suas decisões não caberá recurso.

Caxias do Sul, julho de 2018.
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