SEMANA DO MEIO AMBIENTE - 11/06/2018 a 15/06/2018
CONCURSO DE DESENHO "COMO POSSO PRESERVAR O MEIO
AMBIENTE"
Concurso de Desenho Infantil:
Estimular a Conscientização Ambiental dos alunos do pré II a 5ª série, através do 1° Concurso
de Desenho Infantil da FUNDEMA.
Objetivos do Concurso:
 Estimular a participação das Crianças na preservação do Meio Ambiente, através de
ideias e práticas sustentáveis;
 Comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente - Celebrado no dia 05 de Junho.
 Realizar uma campanha efetiva de Conscientização Ambiental no município.
Regras para a participação:
 Podem participar os alunos das Escolas Municipais de Araquari, do pré II a 5ª série do
Ensino Fundamental.
 O concurso terá início dia 21/05/2018.
 Será escolhido pelo(a) professor(a) da turma 01 (um) desenho até o dia 08/06/2018,
que participará da votação na FUNDEMA
 Os desenhos devem ser entregues para a FUNDEMA até as 15:30 do dia 11/06/2018,
na Fundação Municipal do Meio Ambiente.
 Devem conter o nome da escola, nome da professora, nome e série do autor do
desenho.
 O Resultado e Premiação serão divulgados no dia 15/06/2018.
Tema do Desenho:
O aluno deverá elaborar 01 (um) desenho, em qualquer das modalidades (aquarela, guache,
lápis, canetas, giz de cera e outros) utilizando todas as técnicas, devendo ser apresentado em
papel apropriado, de qualquer tipo, em formato A4 (295 x 210 mm).
O desenho deverá ser inédito, ou seja, uma obra original que não tenha sido copiada, editada,
publicada ou divulgada por qualquer meio de comunicação anteriormente, com o tema "COMO
POSSO PRESERVAR O MEIO AMBIENTE"
Premiação:
A premiação será realizada por série, no qual o autor do melhor desenho ganhará 02 (dois)
Ingressos para GNC Cinemas (Ingresso + Pipoca Pequena + Refrigerante Lata), sem
transporte. O ingresso poderá ser utilizado até NOVEMBRO/2018.
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Critérios de Avaliação:






Participação / Entusiasmo.
Criatividade / Originalidade.
Pontualidade na entrega das Tarefas.
Organização
Domínio do Tema.
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