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XI CONCURSO ESCOLA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – 2018 

EDITAL 

 

A Secretaria Municipal Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de Garanhuns e o Conselho 

Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CODEMA tornam público, para conhecimento dos 

interessados, que no período de 27 de agosto a 05 de outubro de 2018 estarão abertas as 

inscrições para o XI Concurso Escolar de Educação Ambiental – 2018, para realizarem provas 

com temática ambiental para análise e premiação pela Comissão da Secretaria de 

Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, aplicando normas e exigências estabelecidas neste 

Edital.  

1. DA FINALIDADE 

1.1. Constitui objeto deste edital a realização do Concurso Escolar de Educação Ambiental 

(CEEA)-2018, com finalidade de promover a Educação Ambiental entre os alunos, professores e 

gestores das Redes de Educação Municipais, Estaduais, Federal e Privadas do município de 

Garanhuns – PE, por meio de modalidades voltadas às temáticas ambientais.   

1.2. O Concurso abrange oito modalidades: Redação, Desenho, Tirinha, Cordel, Vídeo, 

Fotografia, Paródia e Projeto Escolar de Educação Ambiental Continuada.  

2. DA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste edital: 

a) Alunos e alunas das redes de educação municipal, estadual, federal e privada, abrangendo os 

Ensinos Fundamentais e o Ensino Médio.  

b) Professores e gestores das redes de educação municipal, estadual, federal e privadas do 

município de Garanhuns. 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições deverão ser realizadas nas seguintes modalidades: 

I.      Redação do 1° ao 5° ano; Redação do 6° ao 9° ano, Redação Ensino Médio 

II.     Desenho (Anos Iniciais – 1° ao 5° ano)  

III.   Cordel (Anos Finais - 6° ao 9° ano e Médio) 

IV.   Tirinha (Anos Finais - 6° ao 9° e Médio) 

V.    Paródia (Anos Iniciais 1° ao 5°, Anos Finais - 6° ao 9° e Médio) 

VI.   Fotografia (Anos Iniciais 1° ao 5°, Anos Finais - 6° ao 9° e Médio)  

VII. Vídeo (Anos Finais - 6° ao 9° e Médio)  

VIII. Projeto Escolar de educação ambiental continuada (Professores e Gestores)   
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3.2. Para realizar as inscrições é necessário preencher a ficha de inscrição online, de 

acordo com modalidade selecionada. A Ficha de inscrição está disponível no site da 

Prefeitura Municipal de Garanhuns (http://www.garanhuns.pe.gov.br). 

3.3. A ficha de inscrição deverá ser preenchida pelo professor responsável ou pelo 

representante legal da escola, podendo ser realizado apenas entre os dias 27 de agosto a 

05 de outubro de 2018.  

3.4. Cada escola poderá inscrever até dois estudantes proponentes, (individual ou dupla) 

de acordo com a especificidade da modalidade. E poderá participar de todas as 

modalidades, conforme as exigências estabelecidas pelas mesmas, descritas no item 4. 

3.5. As inscrições no geral, para cada modalidade, serão restritas a um total de 40 

(quarenta) concorrentes. As inscrições excedentes serão automaticamente inviabilizadas, 

como também as que não estiverem em acordo com este edital. 

 3.6. Ao realizar a sua inscrição, o proponente estará, automaticamente, de pleno acordo 

com as normas deste edital e seus regulamentos. 

4. DAS MODALIDADES – REGULAMENTO 

4.1. Desenho (Anos Iniciais - 1° ao 5°ano)  

 4.1.1. Público Alvo: Estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental previamente 

selecionados pelas escolas, das escolas municipais e particulares de Garanhuns. Prova 

realizada individualmente. 

 4.1.2. Realização da prova:  No momento da prova será exibido um tema relativo à 

problemática ambiental de Garanhuns para que os estudantes concorrentes expressem, 

individualmente, a contextualização em forma de desenho. Para a realização desta 

atividade os estudantes terão um tempo de três horas e serão fornecidas folhas de cartolina 

de aproximadamente 50 x 60 cm e alguns materiais como lápis, apontador, borracha, giz 

de cera, tintas, canetas, entre outros. Recomenda-se que os candidatos levem também seus 

próprios materiais para desenho, exceto a cartolina. O concorrente será identificado com 

um número no verso da cartolina, preservando sua identidade. 

 4.1.3. Critérios de Avaliação: Adequação ao tema, criatividade e comunicação. 

 4.1.4. Seleção: A primeira etapa da seleção deve ser realizada nas escolas, cabendo a 

estas estabelecer os critérios de escolha dos 02 (dois) estudantes concorrentes cujos dados 

serão preenchidos na ficha de inscrição. Na segunda etapa, todos os desenhos serão 

submetidos à avaliação de uma comissão de avaliação instituída pelo CODEMA e 

Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SDRMA. 

4.2. Redação (Anos Iniciais – 1° ao 5° ano)  

  4.2.1. Público Alvo: Estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental previamente 

selecionados pelas escolas, das escolas municipais e particulares de Garanhuns. Prova 

realizada individualmente. 

http://www.garanhuns.pe.gov.br/
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  4.2.2. Realização da prova: No momento da prova será exibido um tema relativo à 

problemática ambiental de Garanhuns para que os estudantes concorrentes, dentro de três 

horas, realizem a escrita do texto (redação). Serão fornecidas folhas pautadas 

identificadas com número, preservando a identidade do concorrente. 

  4.2.3. Critério de Avaliação:  Adequação ao tema, organização, clareza, criatividade, 

ortografia e linguagem adequadas. 

  4.2.4. Seleção: A primeira etapa da seleção dos trabalhos deve ser realizada nas escolas, 

cabendo a estas estabelecer os critérios de escolha dos 02 (dois) estudantes concorrentes, 

cujos dados serão preenchidos na ficha de inscrição. Na segunda etapa, todas as redações 

serão submetidas à apreciação individual dos membros da equipe de avaliação composta 

por profissionais da área.  

 4.3. Redação (Anos Finais - 6° ao 9° ano) 

  4.3.1. Público Alvo: Estudantes de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental previamente 

selecionados pelas escolas, das escolas públicas municipais, estaduais e particulares de 

Garanhuns. Prova realizada individualmente. 

 4.3.2. Realização da prova: No momento da prova será exibido um tema relativo à 

problemática ambiental de Garanhuns para que os alunos concorrentes, dentro de três 

horas, realizem a escrita do texto (redação). Serão fornecidas folhas pautadas 

identificadas com número, preservando a identidade do concorrente. 

 4.3.3. Critério de Avaliação: São adequação ao tema, organização, clareza, criatividade, 

ortografia e linguagem adequadas. 

 4.3.4. Seleção: A primeira etapa da seleção deve ser realizada nas escolas, cabendo a 

estas estabelecer os critérios de escolha dos 02 (dois) estudantes concorrentes, cujos dados 

serão preenchidos na ficha de inscrição. Na segunda etapa, todas as redações serão 

submetidas à apreciação individual dos membros da equipe de avaliação composta por 

profissionais da área. 

4.4. Redação Ensino Médio  

 4.4.1. Público Alvo: Estudantes do ensino médio previamente selecionados pelas 

escolas, das escolas públicas e particulares de Garanhuns. Prova realizada 

individualmente. 

4.4.2. Realização da prova: No momento da prova será exibido um tema relativo à 

problemática ambiental de Garanhuns para que os alunos concorrentes, dentro de três 

horas, realizem a escrita do texto (redação - dissertativa). Serão fornecidas folhas 

pautadas identificadas com número, preservando a identidade do concorrente. 

4.4.3. Critério de Avaliação: Adequação ao tema, organização, clareza, criatividade, 

ortografia e linguagem adequadas. 
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 4.4.4. Seleção: A primeira etapa da seleção deve ser realizada nas escolas, cabendo a 

estas estabelecer os critérios de escolha dos 02 (dois) estudantes concorrentes, cujos dados 

serão preenchidos na ficha de inscrição. Na segunda etapa, todas as redações serão 

submetidas à apreciação individual dos membros da equipe de avaliação composta por 

profissionais da área. 

4.5. Cordel 

4.5.1. Público Alvo: Estudantes dos Anos Finais (6º ao 9º ano) e Ensino Médio 

previamente selecionados pelas escolas, das escolas públicas e particulares de Garanhuns. 

Prova realizada individual. 

4.5.2. Realização da prova escrita: Para a elaboração do cordel serão sorteados temas 

básicos referentes ao meio ambiente em geral, e os concorrentes terão três (3) horas para 

preparar o cordel compatível com o tema. O cordel confeccionados neste momento serão 

disponibilizadas para a Comissão Avaliadora, para analisar no dia da declamação. 

4.5.3. Realização da prova oral: A declamação do cordel ocorrerá em outro momento, 

conforme o item 5. Os concorrentes irão apresentar sua obra aos membros da comissão 

avaliadora, por meio de declamação. O candidato poderá, no momento que antecede sua 

declamação, realizar uma expressão livre de até dois minutos, no máximo, para expor 

alguma consideração que julgar importante aos membros da comissão avaliadora, e cinco 

minutos para sua declamação. 

4.5.4. Critério de Avaliação: A literatura de cordel apresenta características que limitam 

uma avaliação excessivamente objetiva. Assim, os avaliadores terão liberdade para 

interpretar os materiais produzidos conforme seus próprios critérios. No entanto, alguns 

critérios básicos deverão ser atendidos, tais como:  Adequação ao tema; uniformização 

ortográfica e compatibilidade da linguagem; criatividade; sonoridade; comunicação;  

rima e métrica. 

4.5.5. Seleção: A primeira etapa da seleção deve ser realizada nas escolas, cabendo a 

estas estabelecer os critérios de escolha dos 02 (dois) estudante que representará a escola. 

Os dados deste concorrente é que deverão ser preenchidos na ficha de inscrição. Na 

segunda etapa, os textos e as declamações serão avaliados por uma comissão de avaliação 

composta por profissionais da área. 

4.6. Paródia  

4.6.1. Público Alvo: Estudantes dos Anos Iniciais – 1° ao 5° ano, Anos Finais 6° ao 9° 

ano e Ensino Médio previamente selecionados pelas escolas, das escolas públicas e 

particulares de Garanhuns. Os concorrentes poderão se apresentar de forma individual 

ou em dupla. Cada escola, poderão participar apenas duas equipes, compostas por 

duplas ou de forma individual. 

4.6.2. Realização da prova escrita: Para tanto serão sorteados temas básicos referentes 

ao meio ambiente em geral, e as duplas ou concorrentes individuais terão três (3) horas 

para preparar uma letra compatível com o tema. As letras confeccionadas neste momento 
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serão disponibilizadas para a Comissão Avaliadora. Fica a critério dos concorrentes a 

escolha de músicas para a elaboração da paródia. 

4.6.3. Realização da prova oral: A apresentação da paródia ocorrerá em outro momento, 

conforme o item 5. Para a apresentação, cada participante (individual ou dupla) poderá 

utilizar recursos de play back ou instrumentos para o som, mas a letra não poderá ser 

gravada, tendo de ser cantada ao vivo. Permite-se apoio de mais estudantes para tocar os 

instrumentos, realizar coro, etc, não estando estes sujeitos à concorrência ou premiação. 

Porém, para o apoio logo acima citado é vedada a participação de professores ou músicos 

profissionais durante a apresentação. É permitida a divulgação da letra entre o púbico 

previamente e no momento da apresentação, sendo a participação popular desejada. Cada 

equipe (individual ou dupla) terá um tempo de até, no máximo, dois minutos para uma 

expressão livre, que os candidatos ou responsáveis julguem adequado expor, tais como o 

motivo da escolha da música parodiada, escolha do tema, etc, e cinco minutos para sua 

exposição musical. Ao ultrapassar estes tempos pré-estabelecidos os candidatos ficam 

sujeitos à desclassificação. Para tanto, recomenda-se cautela no uso de equipamentos e 

instrumentos que demandem tempo prévio de afinamento e montagem. 

4.6.4. Critério de Avaliação:  Adequação ao tema; Criatividade; Comunicação; Letra; 

Harmonia; Melodia; Afinação; Interpretação; Performance/ presença de palco; 

Envolvimento e participação do público presente. 

4.6.5. Seleção: A primeira etapa da seleção deve ser realizada nas escolas, cabendo a 

estas estabelecer os critérios de escolha da(s) equipe(s) de estudantes concorrentes, cujos 

dados serão preenchidos na ficha de inscrição. Na segunda etapa, as apresentações serão 

avaliadas pelos critérios ao lado por uma comissão de avaliação composta por 

profissionais da área. 

 

4.7. Fotografia  

4.7.1. Público Alvo: Estudantes dos Anos Iniciais 1° a 5° ano, Anos Finais 6° a 9° ano e 

Ensino médio previamente selecionados pelas escolas, das escolas públicas e particulares 

de Garanhuns. Os concorrentes poderão se apresentar de forma individual ou em dupla. 
Cada escola, poderão participar apenas duas equipes, compostas por duplas ou de forma 

individual. 

4.7.2. Realização da prova: Os concorrentes virão munidos de suas fotografias, no 

máximo 03 (três) fotos. As fotografias serão expostas em um mural previamente 

estabelecido. As fotos não poderão ser editadas/manipuladas por softwares de edição de 

imagem e deverão ser em tamanho 15X21 cm, devendo conter o nome do autor e um 

texto explicativo. O texto explicativo aludido acima deverá ser de, no máximo, 5 linhas, 

em espaço simples, fonte Arial 12, não ultrapassando as margens da foto. Durante a 

exposição as fotografias serão avaliadas pela comissão avaliadora composta por 

profissionais da área. É responsabilidade do proponente e/ou da escola a autorização para 

uso de imagem, se houver. 



                                                                 

              

 

 

Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 

 

4.7.3. Critério de Avaliação: Adequação ao tema; Ineditismo; Atendimento aos critérios 

da participação; Qualidade da fotografia; Emoção captada pela foto; Coerência entre a 

fotografia, o tema proposto e o texto informativo. 

4.7.4. Seleção: A primeira etapa da seleção deve ser realizada nas escolas, cabendo a 

estas estabelecer os critérios de escolha da(s) equipe(s) de estudantes concorrentes, cujos 

dados serão preenchidos na ficha de inscrição. Na segunda etapa, a exposição das 

fotografias serão avaliadas pelos critérios conforme item 4.7.3 por uma comissão de 

avaliação composta por profissionais da área. 

4.8. Vídeo 

4.8.1. Público Alvo: Estudantes dos Anos Finais 6º ao 9º ano e Ensino Médio 

previamente selecionados pelas escolas, das escolas públicas e particulares de Garanhuns. 
Os concorrentes poderão se apresentar de forma individual ou em dupla. Cada escola, 

poderão participar apenas duas equipes, compostas por duplas ou de forma individual. 

4.8.2. Realização da prova: Os vídeos inscritos deverão ser do gênero Curta (até 5 

minutos) em Ficção ou Documentário. Deverão ser entregue no dia da realização das 

provas com data discriminadas no item 5, na qual serão encaminhados um DVD contendo 

o curta, com identificação do nome do candidato e da escola, e um roteiro simplificado, 

em uma lauda, contendo a sequência temática e os recursos utilizados. A entrega de DVDs 

com erros de leitura ou de forma que impeça o julgamento será desclassificado. 

4.8.3. Critério de Avaliação: Serão avaliados os vídeos e respectivos roteiros, de acordo 

com os critérios, visão original sobre a temática abordada e identificação consistente do 

tema com as questões ambientais; Coerência do texto do roteiro quanto à estratégia, 

abordagem do tema e dos caminhos metodológicos; Construção da proposta relacionada 

com o gênero escolhido; 

4.8.4. Seleção: A primeira etapa da seleção deve ser realizada nas escolas, cabendo a 

estas estabelecer os critérios de escolha da(s) equipe(s) de estudantes concorrentes, cujos 

dados serão preenchidos na ficha de inscrição. Na segunda etapa após a entrega do curta 

em DVD, junto com o roteiro passarão por uma avaliação composta por uma comissão 

julgadora habilitada. 

 

4.9. Tirinhas  

4.9.1. Público Alvo: Estudantes dos Anos Finais 6º ao 9º ano e Ensino Médio 

previamente selecionado pelas escolas, das escolas públicas e particulares de Garanhuns. 

Prova realizada individual. 

4.9.2. Realização da prova: No momento da prova será exibido um tema relativo à 

problemática ambiental de Garanhuns para que os estudantes concorrentes expressem, 

individualmente, a contextualização em forma de tirinha, e os concorrentes terão três (3) 
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horas para preparar a tirinha compatível com o tema. Com no mínimo 03 (três) tirinhas e 

no máximo 06 tirinhas, de caráter humorístico, crítico e de fácil entendimento. 

4.9.3. Critério de Avaliação: Adequação ao tema; Uniformização ortográfica e 

compatibilidade da linguagem; Criatividade; Comunicação. 

4.9.4. Seleção: A primeira etapa da seleção deve ser realizada nas escolas, cabendo a 

estas estabelecer os critérios de escolha dos 02 (dois) estudantes concorrentes, cujos dados 

serão preenchidos na ficha de inscrição. Na segunda etapa, todas as redações serão 

submetidas à apreciação individual dos membros da equipe de avaliação composta por 

profissionais da área. 

4.10. Projeto Escolar de Educação Ambiental Continuada 

4.10.1 Público Alvo: Professores e responsáveis das escolas públicas e particulares de 

Garanhuns . 

Parágrafo único. Entende-se como educação ambiental continuada as atividades e 

ações rotineiramente realizadas (e que envolvam os estudantes) no tocante à temática 

ambiental. 

4.10.2. Envio do resumo: Durante a inscrição on line o participante deverá introduzir o 

resumo simples do Projeto Escolar de Educação Ambiental Continuada, contendo: 

- Título: deverá ser em letra maiúscula, em negrito, centralizado, fonte Arial, estilo 

normal, tamanho 12;  

- Nome e sobrenome do(s) autor(es): fonte Arial, tamanho 12; 

- Corpo do resumo estruturado: deverá estar no modo justificado, fonte Arial, tamanho 

12, espaçamento 1,5 entre linhas e conter no mínimo 300 e no máximo 400 palavras. Os 

resumos devem ser em parágrafo único sem incluir figuras, tabelas ou referências. O texto 

precisa ser escrito de forma clara e objetiva, preferencialmente na terceira pessoa. 

4.10.3. Apresentação dos trabalhos: Cada escola de Garanhuns poderá participar com 

sua(s) experiência(s) de educação ambiental continuada em acordo com seus modelos e 

métodos, mas podem ser exemplificadas as atividades como oficinas de arte, discussões, 

feiras, teatro, entre outras, desde que façam parte de um contexto mais amplo e contínuo, 

não pontual. A forma de exposição das ações desenvolvidas pela escola fica a critério e 

responsabilidade desta, admitindo-se materiais escritos, depoimentos, vídeos, painéis, 

fotografias ou demais formas que a escola participante julgar adequada, desde que não se 

configure em propaganda da instituição. Se a escola/professor possuir mais de um projeto 

na área, estes devem ser expostos de forma unificada. A comissão organizadora irá 

disponibilizar no ato da apresentação equipamentos, como: notebook, data show, e uma 

sala específica para apresentação, caso os participantes necessitem de outros 

equipamentos fica sobre a responsabilidade dos mesmos. Ressalta-se que a forma de 

exposição, qualquer que seja, deve procurar ser concisa e objetiva, dentro de um espaço 

de tempo de, no mínimo 10 e, no máximo 15 minutos. As apresentações que 
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descumprirem o intervalo de tempo pré-definido estão sujeitas à desclassificação. É 

vedada qualquer manifestação, inclusive distribuição de material, que se caracterize como 

propaganda da instituição participante, sob pena de desclassificação. 

 

4.10.4. Critério de Avaliação: Adequação ao tema; Relevância ambiental; Objetividade 

e poder de síntese; Alcance social e capacidade de difusão; Criatividade; Comunicação; 

Envolvimento e participação dos estudantes; Impactos junto ao público alvo/resultados 

alcançados. 

4.10.5. Seleção: Os projetos serão avaliados por uma equipe técnicas composta por 

profissionais da área, que estarão presentes no momento das apresentações, avaliando o 

material disponível e questionando os participantes quanto às ações que reflitam o 

cotidiano da escola como fonte contínua de educação ambiental (formal e não formal), 

considerando-se o conteúdo como um todo, independente do número de projetos ou ações 

desenvolvidas pela escola expositora. Cada escola (e seu material) será avaliada uma 

única vez e a sequência da passagem/apresentação só será definida na hora, 

recomendando-se que dentro do período de avaliação não haja ausência de pessoal ou de 

material exposto.  

Parágrafo único. Para todas as modalidades serão vedadas qualquer manifestação, que 

se caracterize como propaganda da instituição participante, político-partidária, religiosa, 

assim como qualquer desabono ou atitude que denigra a imagem de outrem, sob pena de 

desclassificação. Ademais, se constatada a ocorrência de plágio, a Comissão 

Organizadora desclassificará o concorrente e tomará as medidas cabíveis. 

 

5. DO CALENDÁRIO 

DESCRIÇÃO  DATA/PERÍODO 

Publicação do Edital 06 de agosto de 2018 

Inscrição das escolas/estudantes 27 de agosto a 05 de outubro 2018.  

Realização das modalidades   20 de outubro de 2018 

Apresentação das modalidades (2° etapa)  

(Paródia e Cordel) 

27 de outubro de 2018 

Divulgação dos resultados 10 de novembro de 2018 

Premiação (viagem) 24 de novembro de 2018 

 

6. DO LOCAL E HORÁRIOS DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS E PREMIAÇÃO 

6.1. A realização de todas as modalidades ocorrerão no dia 20/10/2018 (sábado), os 

alunos inscritos deverão comparecer a AESGA (Autarquia de Ensino Superior de 

Garanhuns, localizado na Av. Caruaru, 508 – São José).  

6.2. O horário de realização das provas das modalidades Redações, Desenho, Tirinha, Cordel, 

Paródia e Projeto Escolar de Educação Ambiental Continuada darão início pontualmente às 
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9:00 da manhã, sendo importante que os estudantes inscritos cheguem ao local meia hora 

antes. 

6.3. Para a modalidade Fotografia, os inscritos deverão comparecer ao local de realização 

das provas as 9:00 para que a comissão organize a exposição das fotos para serem 

avaliadas, a partir das 9:30 da manhã.   

6.4. Para modalidade Vídeo, os inscritos deverão comparecer ao local de realização das 

provas para entregar seus trabalhos (DVD e roteiro), a partir das 9:00 até as 11:00 da 

manhã. Após esse horário não serão aceitos a entrega dos vídeos.  

6.5. A apresentação artística das modalidades Paródia e Cordel (2° etapa) ocorrerão no 

dia 27/10/2018 (sábado), no Prédio do Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcante, 

localizado na, Praça Dom Moura, s/n – Santo Antônio, às 9:00, sendo importante que os 

estudantes cheguem ao local meia hora antes. 

 

7. DO RESULTADO 

7.1. A divulgação das premiações em 1°, 2° e 3° lugar de todas as modalidades do XI 

Concurso Escolar de Educação Ambiental-CEEA serão realizadas no Prédio do Centro 

Cultural Alfredo Leite Cavalcante, localizado na, Praça Dom Moura, s/n – Santo Antônio, 

a partir das 9: 00 da manhã.  

7.2. Todos os participantes do XI Concurso Escolar de Educação Ambiental-CEEA 

receberão certificados de participação do Concurso. 

  

8. DA PREMIAÇÃO 

8.1. A premiação será destina aos ganhadores do XI Concurso Escolar de Educação 

Ambiental-CEEA, na colocação de 1°, 2° e 3° lugares de todas as modalidades do 

concurso. 

8.2. A premiação será uma viagem com intuito de promover a educação ambiental, 

através de um passeio lúdico e educativo com destino a ser definido pela Secretaria de 

Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente.   

8.3. Os alunos com idade menor ou igual a 13 anos tem direito a um acompanhante (pais 

ou responsável).  

8.4. No dia dos resultados da premiação do XI Concurso Escolar de Educação Ambiental, 

será disponibilizado para os premiados um termo de autorização de viagem, para que 

possa ser preenchido por seus pais ou responsáveis e entregue a Secretaria de 

Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, no endereço Av. Irga, s/n, Bairro Severiano 

Moraes Filho, Centro Administrativo II. O referente termo deverá ser entregue 

juntamente com a cópia dos documentos dos alunos (certidão de nascimento ou RG) como 

também do responsável em questão (RG e CPF). Este termo garante a vaga do aluno 

contemplado na premiação (viagem). 



                                                                 

              

 

 

Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 

 

8.5. As escolas e/ou responsáveis que desejarem acompanhar os alunos que não tem 

direito a acompanhante (alunos com idade maior que 13 anos), podendo estes mesmo 

arcar com suas despesas (transporte e day use) para acompanhar os alunos em questão.  

 8.6. A premiação destinada a modalidade Projeto Escolar de Educação Ambiental 

Continuada será concedida somente para o responsável/autor do projeto, podendo ser 

individual ou dupla. 

8.7. A Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente concederá uma equipe 

responsável, funcionários da própria Secretaria, para acompanhar os alunos premiados 

durante a viagem, garantindo segurança e bem estar. 

 

9.0. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

9.1.  Ao preencher a ficha de inscrição e participar do concurso, a escola e os estudantes 

concorrentes cedem a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio, os respectivos 

direitos de reprodução e divulgação integral e/ou parcial dos trabalhos desenvolvidos, 

mediante a citação de autoria, seja em calendários, jornais, cartilhas ou internet, entre 

outros. 

9.2. O presente edital estará disponíveis no portal da Prefeitura de Garanhuns – 

www.garanhuns.pe.gov.br - e na sede da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio 

Ambiente, Centro Administrativo II. 

9.3. Dúvidas e outros esclarecimentos sobre o conteúdo deste edital poderão ser obtidos 

através do e-mail: sdrmagaranhuns@gmail.com e telefone : (87)3761-0697. 

 

Garanhuns, 06 de agosto de 2018 

 

João Paulo Sobral da Silva 

Secretário de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente do Município de Garanhuns 

 

 

Neemias de Oliveira Gueidos 

Presidente do CODEMA 
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