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DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E PARTICULAR DE 

JACIARA/MT 

 

DA JUSTIFICATIVA 

O Concurso de Desenho e Redação, promovido pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO - SMEC e pela ASSESSORIA PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO DE 

JACIARA, representando a Secretaria de Estado de Educação, em parceria com a 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e a Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente e o “PROJETO ÁGUA PARA O FUTURO”, de iniciativa do Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, nos termos artigo 22, inciso IV e § 4º, da Lei 8.666/1993 e nas 

condições estabelecidas neste Edital, visa despertar nos estudantes do ensino 

fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA), das escolas públicas e particulares 

do Município de Jaciara, o interesse pelos temas relacionados à importância dos 

recursos hídricos para o planeta, por intermédio do incentivo à reflexão e ao debate 

desses assuntos nos ambientes educacionais. 

O PROJETO ÁGUA PARA O FUTURO é uma iniciativa do Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, executado em conjunto com a Universidade Federal de Mato 

Grosso, Instituto Ação Verde, Prefeitura de Cuiabá e a concessionária Águas Cuiabá, 

conforme disposto no Segundo Termo Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica n. 

26/2015. O projeto busca, prioritariamente, garantir a segurança hídrica de Cuiabá e o 

abastecimento de água potável por meio da identificação, preservação e recuperação das 

nascentes. 

Em 2018 ocorreu o derramamento de vinhaça no rio Tenente Amaral, produzido 

pela Usina Sucroalcooleira Porto Seguro, impactando negativamente o meio 

ambiente, bem de natureza difusa, de interesse tanto público quanto coletivo, 

levando o Ministério Público, por meio da 1ª Promotoria de Justiça Cível de 

Jaciara, a firmar um Termo de Ajustamento de Conduta - TAC com a empresa 

degradadora e, uma das cláusulas deste foi a destinação de parte da medida 

compensatória para a implantação do projeto no município. 
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A água é um bem de domínio público e a gestão dos recursos hídricos deve contar com 

a participação do poder público, dos usuários e das comunidades (Lei n. 9.433/1997). 

Nesse contexto, Jaciara é um município privilegiado, apresenta grande quantidade 

de corpos superficiais d’água e, também, um aquífero, que é utilizado para 

abastecimento da população por meio de poços tubulares profundos. 

No entanto, para que haja eficiência na oferta de água, é necessário que as nascentes e 

os corpos hídricos existentes no município estejam íntegros. Assim, as nascentes têm 

importante papel ambiental: além de fornecerem água para os córregos e rios que 

abastecem toda a cidade, elas também são fonte de vida para outros organismos. Para 

que as nascentes continuem ativas, é necessário cuidar de seu entorno, considerado 

legalmente como uma Área de Preservação Permanente (APP). 

Nascentes e córregos urbanos recebem constantemente lixo e esgoto. Com isso, vários 

organismos presentes nesses ambientes não conseguem sobreviver ou não desenvolvem 

seu papel ecológico. A população é diretamente afetada pela poluição das águas com a 

frequente degradação das nascentes e com o risco de o abastecimento de Jaciara ficar 

comprometido num futuro bem próximo. 

Nesta perspectiva, a Secretaria Municipal de Educação e a Assessoria Pedagógica 

de Jaciara em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e a 

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, pela Matriz Curricular de Referência para o 

Ensino Fundamental, enfatizam a importância da Educação Ambiental Escolarizada, e 

estabelecem orientações básicas para que as Unidades Educacionais da rede Municipal, 

Estadual e Particular de educação possam trabalhar com a Educação Ambiental. 

As mencionadas Secretarias e Assessoria entendem que, para fortalecer a implantação 

da Educação Ambiental no contexto das Unidades Educacionais, torna-se primordial o 

estabelecimento de parcerias, considerando que o “PROJETO ÁGUA PARA O 

FUTURO” pode ser uma ferramenta que contribuirá para o trabalho pedagógico das 

Unidades Educacionais Municipais, Estaduais e Particulares, bem como incentivará os 

estudantes a se sentirem parte integrante do meio ambiente e corresponsável pela 

manutenção e seu equilíbrio. 

 

 

DO OBJETIVO 
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Fortalecer a Educação Ambiental no currículo das Unidades de Ensino da Rede 

Municipal, Estadual e Particular de Educação, enriquecendo suas práticas pedagógicas e 

incentivando a comunidade escolar para a construção de uma vida sustentável, tendo 

como foco a importância dos recursos hídricos para a sobrevivência dos seres vivos e do 

nosso planeta. 

 

DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.1 Estimular ações de proteção dos recursos naturais, em especial a água; 

3.2 Promover a reflexão sobre a importância das nascentes de Jaciara e suas APPs; 

3.3 Sensibilizar a comunidade escolar da Rede Municipal, Estadual e Particular de 

Educação de Jaciara para que a água seja utilizada com consciência e de maneira 

racional, a fim de prevenir possíveis situações de escassez, racionamento ou degradação 

das reservas disponíveis; 

3.4 Realizar palestras com professores e/ou coordenadores sobre a temática do projeto. 

 

DAS INSCRIÇÕES 

4.1 As inscrições devem ser realizadas no período de 16 a 31 de março de 2020; 

4.2 Poderão participar estudantes das Redes Estadual, Municipal e Particular de 

Educação de Jaciara, matriculados no Ensino Fundamental (EF) e Educação de Jovens e 

Adultos (EJA); 

4.3 A efetivação da inscrição deverá ser feita pela unidade de ensino por intermédio do 

link https://www.jaciara.mt.gov.br/agua-para-o-futuro no Google Formulários, 

selecionando as modalidades que a unidade de ensino desejar participar; 

4.4 As modalidades ofertadas neste edital são: 

a) Concurso de Desenho: para estudantes do 1º ciclo (1° ano e respectivo EJA, 2° ano 

e respectivo EJA, 3° ano e respectivo EJA) e 2º ciclo (4º ano e respectivo EJA); 

b) Concurso de Redação: para estudantes do 2º ciclo (5º ano e respectivo EJA, 6º ano 

e respectivo EJA), 3º ciclo (7° ano e respectivo EJA, 8° ano e respectivo EJA, 9° 

ano e respectivo EJA). 

4.5 As unidades de ensino poderão participar em mais de uma modalidade, conforme 

suas demandas de atendimento, seja referente aos Ciclos de Formação Humana ou à 

Educação de Jovens e Adultos; 
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4.6 Após o período de inscrição, as unidades de ensino, no prazo previsto neste edital, 

desenvolverão a temática do projeto com os estudantes, objetivando a produção dos 

materiais pertinentes às modalidades para as quais se inscreveram; 

4.7 Os professores deverão trabalhar o tema com os estudantes, incentivando seu debate 

no ambiente escolar e extraclasse, bem como organizar e supervisionar a elaboração dos 

trabalhos, que deverão ser produzidos em sala de aula; 

4.8 A seleção preliminar dos trabalhos produzidos pelos estudantes será de 

responsabilidade de cada unidade de ensino, com identificação dos avaliadores em ata, e 

seguirá os critérios de avaliação estabelecidos neste edital para selecionar e encaminhar 

a quantidade de trabalhos permitidos em cada modalidade; 

4.9 A seleção final dos trabalhos deverá ser registrada em ata, sendo encaminhada ao 

projeto Água para o Futuro com 15 dias antecedentes ao evento final, e será de 

responsabilidade da Comissão Julgadora definida pela Secretaria Municipal de 

Educação e Assessoria Pedagógica na PORTARIA Nº 01 DE 05 DE MARÇO DE 

2020, sendo certo que fica impedido o integrante de avaliar candidato com o qual 

possua vínculo de parentesco. 

DAS MODALIDADES 

 

5.1 DO CONCURSO DE DESENHO 

5.1.1 Da Participação 

5.1.1.1 - Esta modalidade está aberta para estudantes do 1º ciclo (1° ano e respectivo 

EJA, 2° ano e respectivo EJA, 3° ano e respectivo EJA) e 2º ciclo (4º ano e 

respectivo EJA) que queiram participar com a produção de desenho; 

5.1.1.2 Esta modalidade será dividida em 02 Categorias de Desenho: 

a) Primeira Categoria de Desenho: 1° ano e respectivo EJA, 2° ano e respectivo 

EJA; 

b) Segunda Categoria de Desenho: 3° ano e respectivo EJA, 4º ano e respectivo 

EJA 

5.1.1.3 – O desenho deve ser produzido individualmente, pelo próprio estudante, e, 

obrigatoriamente, na unidade de ensino, com orientação dos professores; 

5.1.1.4 - Cada unidade de ensino poderá participar com o envio de 1 (um) desenho 

para Primeira Categoria (1º ano e respectivo EJA, 2º ano e respectivo EJA) e 1 



PROJETO ÁGUA PARA O FUTURO 

 

 

(um) desenho para Segunda Categoria (3º ano e respectivo EJA, 4º ano e 

respectivo EJA) e, previamente selecionado, conforme dispõem os Itens 4.8; 

5.1.2 Da Elaboração 

5.1.2.1 – O desenho deve abordar o tema “A IMPORTÂNCIA DAS NASCENTES 

DE JACIARA”; 

5.1.2.2 – O desenho deve ser um trabalho inédito e individual, produzido pelo 

estudante, à mão livre, com orientação do professor, sendo ambos responsáveis pela 

originalidade da obra; 

5.1.2.3 – O material a ser usado para elaboração e pintura do desenho é de escolha do 

estudante e/ou professor, podendo ser em lápis grafite, lápis de cor, giz de cera, 

nanquim etc; 

5.1.2.4 – É obrigatório que o desenho tenha um título que traduza a mensagem de sua 

obra. O título deve ser redigido no formulário de identificação do trabalho (anexo I); 

5.1.2.5 – Serão de responsabilidade dos participantes todos os custos envolvidos no 

desenvolvimento do desenho; 

5.1.2.6 – Serão desclassificados os desenhos que não estiverem de acordo com este 

regulamento. 

 

5.1.3 Do Julgamento 

5.1.3.1 – As notas dos julgadores serão computadas com valores de 50 (cinquenta) a 

100 (cem) pontos para cada critério abaixo, totalizando o máximo de 400 (quatrocentos) 

pontos; 

5.1.3.2 – Os desenhos dos estudantes serão avaliados observando os seguintes critérios: 

a) Respeito ao tema: “A IMPORTÂNCIA DAS NASCENTES DE JACIARA”; 

b) Originalidade e Criatividade: O desenho deve ser inédito, ou seja, que não tenha 

sido publicado em quaisquer mídias ou participado em concursos anteriores, respeitando 

os direitos de autoria. Caso seja constatado plágio, o desenho será desclassificado; 

c) Coerência na exploração do plano: Preenchimento do espaço disponível para 

realizar o desenho de acordo com idade/ano do estudante; 

d) Relação coesa entre desenho e título: O título deve traduzir a proposta do desenho; 

5.1.3.3 – Em caso de empate, será usado o critério de maior pontuação na seguinte 

ordem para o desempate: 

a) maior pontuação na coerência com o tema; 
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b) maior pontuação na originalidade e criatividade; 

c) maior pontuação na coerência da exploração do plano; 

d) maior pontuação na relação coesa entre desenho e título; 

e) sorteio. 

 

5.1.4 Do Prazo de Entrega 

5.1.4.1 - A data limite para entrega do desenho na devida Secretaria de Educação será 

dia 09 de maio de 2020; 

5.1.4.2 - Os desenhos que forem entregues após a data estabelecida no item anterior não 

serão considerados no processo de avaliação; 

5.1.4.3 – A versão final do desenho deve ser entregue na Secretaria Municipal de  

Educação SMEC – Coordenação da Educação Especial, em folha de sulfite A4, 

acompanhado de formulário de identificação, conforme anexo I. 

 

5.1.5 Da Premiação 

5.1.5.1 – Serão premiados os 03 (três) primeiros estudantes da Primeira Categoria 

de Desenho e os três (03) primeiros estudantes da Segunda Categoria de Desenho, 

escolhidos pela Comissão Julgadora. Haverá um prêmio também para a unidade de 

ensino dos estudantes da Primeira Categoria de Desenho e Segunda Categoria de 

Desenho que ficarem em 1º lugar; 

5.1.5.2 - Premiação para os estudantes na Primeira Categoria de Desenho (1º ano e 

respectivo EJA, 2° ano e respectivo EJA): 

a) 1º colocado: 1 (um) celular smartphone; 

b) 2º colocado:1 (um) tablet; 

c) 3º colocado:1 (uma) bicicleta. 

5.1.5.3 - Premiação para os estudantes na Segunda Categoria de Desenho (3º ano e 

respectivo EJA, 4° ano e respectivo EJA): 

a) 1º colocado: 1 (um) celular smartphone; 

b) 2º colocado:1 (um) tablet; 

c) 3º colocado:1 (uma) bicicleta. 

5.1.5.4 - Premiação para unidade de ensino: 

a) 1ª colocada da Primeira Categoria de Desenho: 1 (um) computador; 

b) 1ª colocada da Segunda Categoria de Desenho: 1 (um) computador; 
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5.2 DO CONCURSO DE REDAÇÃO 

5.2.1 Da Participação 

5.2.1.1 – Esta modalidade está aberta para estudantes do 2° ciclo (5º ano e respectivo 

EJA, 6º ano e respectivo EJA) e 3º ciclo (7º ano e respectivo EJA, 8º ano e 

respectivo EJA, 9º ano e respectivo EJA) que participarão com uma produção textual; 

5.2.1.2 Esta modalidade será dividida em 02 Categorias de Redação: 

a) Primeira Categoria de Redação: 5° ano e respectivo EJA, 6° ano e respectivo 

EJA; 

b) Segunda Categoria de Redação: 7° ano e respectivo EJA, 8º ano e respectivo 

EJA, 9 º ano e respectivo EJA. 

5.2.1.3 – A redação deve ser produzida individualmente, pelo próprio estudante, e, 

obrigatoriamente, na unidade de ensino com orientação dos professores; 

5.2.1.4 - Cada unidade de ensino poderá participar com o envio de 1 (uma) redação 

para Primeira Categoria (1º ano e respectivo EJA, 2º ano e respectivo EJA), 1 

(uma) redação para Segunda Categoria (3º ano e respectivo EJA, 4º ano e 

respectivo EJA) e, previamente selecionada, conforme dispõem os Itens 4.8; 

 

5.2.2 Da Elaboração 

5.2.2.1 – O texto a ser elaborado deve abordar o tema “A IMPORTÂNCIA DAS 

NASCENTES DE JACIARA”; 

5.2.2.2 – O texto deverá ser escrito utilizando o gênero textual de carta aberta destinada 

à população de modo geral ou às autoridades, como prefeito, representante do 

Ministério Público, secretário de Meio Ambiente, senadores, deputados, vereadores e 

outros; 

5.2.2.3 – O trabalho deverá ser inédito e individual, redigido exclusivamente pelo 

estudante e orientado pelo professor, sendo ambos responsáveis pela originalidade da 

obra; 

5.2.2.4 – O texto deve ter no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) linhas e conter 

título, não sendo permitido o uso de pseudônimo. 

5.2.2.5 – O texto deve ser redigido em português, o que não impede o uso de termos 

estrangeiros; 



PROJETO ÁGUA PARA O FUTURO 

 

 

5.2.2.6 – O trabalho não pode ser digitado, devendo ser redigido com letra legível. Caso 

a Comissão Julgadora não consiga fazer a leitura por conta da escrita ilegível, o trabalho 

será desclassificado; 

5.2.2.7 – A versão final deve ser escrita pelo próprio estudante no formulário de 

Produção de Texto (anexo II), com caneta esferográfica azul ou preta; 

5.2.2.8 – Os coordenadores pedagógicos e professores da unidade de ensino devem 

subsidiar os estudantes na produção do texto com ações corretivas, reflexivas e 

educativas; 

5.2.2.9 – Serão desclassificadas as redações que não estejam de acordo com este 

regulamento. 

 

5.2.3 Do Julgamento 

5.2.3.1 – As notas dos julgadores serão computadas com valores de 50 (cinquenta) a 

100 (cem) pontos para cada critério abaixo, totalizando o máximo de 400 (quatrocentos) 

pontos; 

5.2.3.2 – Os textos dos estudantes serão avaliados observando-se os seguintes critérios: 

a) Respeito ao tema: “A IMPORTÂNCIA DAS NASCENTES DE JACIARA”; 

b) Coerência e coesão: Clareza e concisão textual na argumentação apresentada, 

articulação entre as ideias de cada parágrafo, uso dos elementos coesivos (conjunção, 

preposição, pronomes) paragrafação e progressão textual; 

c) Originalidade e Criatividade: O texto deve ser inédito, ou seja, que não tenha sido 

publicado em quaisquer mídias ou participado em concursos anteriores, respeitando os 

direitos de autoria. Caso seja constatado plágio, o texto será desclassificado; 

d) Correção gramatical: Uso correto das regras gramaticais de acentuação, 

concordância nominal e verbal; 

5.2.3.3 – Em caso de empate, será usado o critério de maior pontuação na seguinte 

ordem para desempate: 

a) maior pontuação no respeito ao tema; 

b) maior pontuação na coerência e coesão; 

c) maior pontuação na originalidade e criatividade; 

d) maior pontuação na correção gramatical; 

e) sorteio. 
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5.2.4 Do Prazo de Entrega 

5.2.4.1 - A data limite para entrega dos textos na Secretaria Municipal de Educação - 

SMEC será dia 09 de maio de 2020; 

5.2.4.2 – O texto que for entregue após a data estabelecida no item anterior não será 

considerado no processo de avaliação; 

5.2.4.3 – A versão final da redação deve ser entregue na Secretaria Municipal de  

Educação SMEC – Coordenação da Educação Especial, transcrita no formulário de 

Produção de Texto, conforme anexo II e de acordo com o item 5.2.2.7 deste edital. 

 

5.2.5 Da premiação 

5.2.5.1 - Serão premiados os estudantes dos 03 (três) melhores textos da Primeira 

Categoria de Redação e os estudantes dos 03 (três) melhores textos da Segunda 

Categoria de Redação, selecionados pela Comissão Julgadora. Haverá um prêmio 

também para as unidades de ensino dos estudantes da Primeira Categoria de Redação 

e Segunda Categoria de Redação que ficarem em 1º lugar; 

5.2.5.2 - Premiação para os estudantes na Primeira Categoria de Redação (5º ano e 

respectivo EJA, 6º ano e respectivo EJA): 

a) 1º colocado: 1 (um) celular smartphone; 

b) 2º colocado: 1 (um) tablet; 

c) 3° colocado: 1 (uma) bicicleta. 

5.2.5.3 - Premiação para os estudantes na Segunda Categoria de Redação (7° ano e 

respectivo EJA, 8° ano e respectivo EJA, 9° ano e respectivo EJA): 

a) 1º colocado: 1 (um) celular smartphone; 

b) 2º colocado: 1 (um) tablet; 

c) 3° colocado: 1 (uma) bicicleta. 

5.2.5.4 - Premiação para unidade de ensino: 

a) 1ª colocada da Primeira Categoria de Redação: 1 (um) computador; 

b) 1ª colocada da Segunda Categoria de Redação: 1 (um) computador. 

6.0 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 – O resultado final de todas as modalidades será divulgado no dia 25 de junho de 

2020 no evento de encerramento e premiação do “PROJETO ÁGUA PARA O 

FUTURO”, sendo o local e a hora posteriormente divulgados em todos os meios 

possíveis; 
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6.2 – O ato de participação neste concurso se concretiza após o envio do desenho ou 

redação, e implica no total conhecimento e aceitação de todos os itens deste 

regulamento; 

6.3 – O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a Secretaria Municipal de 

Educação, a Assessoria Pedagógica do Município de Jaciara, representando a Secretaria 

de Estado de Educação, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 

Turismo e a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Jaciara se reservam o direito de 

reproduzir, em parte ou na totalidade, os trabalhos produzidos em qualquer etapa deste 

concurso, divulgando-os por meio de mídia impressa, televisionada, internet ou 

qualquer outra, sem que seja necessária prévia autorização dos participantes, o que não 

implica em quaisquer pagamentos, obrigando-se, todavia, a mencionar o crédito dos 

autores; 

6.4 – Os organizadores do concurso e a Comissão Julgadora estão eximidas de 

quaisquer ônus relativos à responsabilidade por plágio ou quaisquer arguições 

relativas à autoria dos trabalhos enviados, sendo que seus autores devem 

responder pelas possíveis irregularidades apresentadas; 

6.5– Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail: 

leonethcolegiodb@gmail.com; 

6.6 - Os casos omissos serão analisados pela Comissão Julgadora e pelos organizadores 

do concurso. 

 

 

 

ANA PAULA BARBOSA BUENO 

Secretária Municipal De Educação, Cultura, Desporto e Lazer 

 

 

ARACY MARIA DOS SANTOS 

Assessora Pedagógica 
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ANEXO I 

 

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONCURSO DE DESENHO 

Nome do estudante: 

Título da obra: 

Unidade de Ensino: 

Ano/Turma: Período: Idade: 

Professor (a) Orientador (a): 

 

*recortar e grampear no verso do desenho selecionado pela unidade de ensino 
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ANEXO II 

FORMULÁRIO DE PRODUÇÃO DE TEXTO 

Unidade de Ensino:______________________________________________________ 

Estudante: _____________________________________________________________ 

Idade:_________ 

Professor (a) orientador (a): _______________________________________________ 

Ano: _____ Turma: ____ Período: _________________ 

 

Instrução: Faça um texto sobre o tema: “A IMPORTÂNCIA DAS NASCENTES DE 

JACIARA”, no gênero de carta aberta, com no mínimo 20 e no máximo 30 linhas. Não 

se esqueça de colocar o título. 

1.__________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________________ 

6.__________________________________________________________________________ 

7.__________________________________________________________________________ 

8.__________________________________________________________________________ 

9.__________________________________________________________________________ 

0._________________________________________________________________________ 

11._________________________________________________________________________ 

12._________________________________________________________________________ 

13._________________________________________________________________________ 

14._________________________________________________________________________ 

15._________________________________________________________________________ 

16._________________________________________________________________________ 

17._________________________________________________________________________ 

18._________________________________________________________________________ 

19._________________________________________________________________________ 

20._________________________________________________________________________ 

21._________________________________________________________________________ 

22._________________________________________________________________________ 
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23._________________________________________________________________________ 

24._________________________________________________________________________ 

25._________________________________________________________________________ 

26.__________________________________________________________________ 

27._________________________________________________________________________ 

28._________________________________________________________________________ 

29._________________________________________________________________________ 

30._________________________________________________________________________ 

 

 

 


