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EDITAL Nº 046, DE 14 DE OUTUBRO DE 2013. 

 

 

 

 

 

  

 

 

A Secretaria da Educação e Cultura do Estado do Tocantins –SEDUC, Organização Jaime 

Câmara com o apoio da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Tocantins – 

UNDIME/TO, torna público às instituições de ensino da rede pública e particular, instituições de 

ensino superior, professores, técnicos das Diretorias Regionais de Gestão e Formação - DRGFs e 

as Secretarias Municipais de Meio Ambiente do Estado do Tocantins, a abertura das inscrições 

para o Concurso “Tocantins, Estado das Águas”, que tem por finalidade incentivar a comunidade 

escolar a conhecer e interagir melhor com as questões sócio-ambientais relacionadas ao uso, 

conservação e preservação dos Recursos Hídricos do Tocantins, premiando os melhores projetos 

escolares e os maiores talentos artístico-literários da classe estudantil que expressarem a 

sensibilidade e o compromisso com a sustentabilidade planetária, considerando as 

potencialidades e as demandas das instituições de ensino e da comunidade local. 

 

DA PARTICIPAÇÃO 

 

Item 1º - Poderão participar as instituições de ensino da rede pública e particular, instituições de 

ensino superior, professores e técnicos das treze (13) Diretorias Regionais de Gestão e Formação 

e as Secretarias Municipais de Meio Ambiente de todos os 139 municípios do Tocantins, bem 

como os estudantes e acadêmicos devidamente matriculados.  

Parágrafo Único - Poderão participar também as Instituições de Ensino conveniadas com a rede 

pública. 

 

DA DOCUMENTAÇÃO 

 

Item 2º - No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar a seguinte documentação: 

I - Ficha de inscrição devidamente preenchida para todas as categorias (anexo I); 

II - Instrumento de síntese do projeto devidamente preenchida (anexo II); 

III - Cópia da carteira de identidade ou certidão de nascimento dos estudantes concorrentes, 

declaração de matrícula e laudo médico para os estudantes da inclusão (especiais); 

IV - Cópia da carteira de identidade e declaração de exercício (somente para os professores e 

técnicos regionais); 

V - Cópia da Resolução ou Portaria de autorização das Instituições de Ensino (somente para as 

Unidades Escolares); 

VI - Comprovante de matrícula (somente acadêmicos); 

VII - Cópia da publicação de criação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou do Ato de 

Nomeação do Secretário. 

Parágrafo Único - A ficha de inscrição descrita no inciso I deste item deverá ser remetida às 

Diretorias Regionais de Gestão e Formação, cabendo a(o) Diretor(a) Regional responsável ou 

servidor designado por este, recepcionar e assinar a presente ficha de inscrição. 

Dispõem sobre a regulamentação do Concurso “Tocantins, 

Estado das Águas”, por ocasião do 2º Fórum das Águas do 

Tocantins. 
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DAS INSCRIÇÕES 

 

Item 3º - As inscrições e entrega dos trabalhos estarão abertas no período de 15/10/2013 a 

05/11/2013, nas Instituições de ensino da rede pública, conveniada e particular dos 139 

municípios do Estado. 

 

Item 4º - Cada estudante e instituição de ensino deverão inscrever-se com apenas um trabalho 

por categoria, inclusive a secretaria Municipal de Meio Ambiente na Categoria - Ações 

Socioambientais Municipal. 

Parágrafo Único – Não serão recebidos trabalhos após o prazo discriminado no item 3º desse 

edital.  

 

DAS CATEGORIAS 

 

Item 5º - O Concurso abrangerá as seguintes categorias: 

Categoria I – Projeto de Intervenção - Unidades Escolares da rede pública, particular e 

conveniada. 

Categoria II – Desenho Artístico - Estudantes de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. 

Categoria III – Produção Textual - Estudantes de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. 

Categoria IV – Produção de Vídeo - Estudantes do Ensino Médio Básico e cursos Técnicos. 

Categoria V – Literatura de Cordel - Estudantes da EJA II e III Segmentos. 

Categoria VI – Artigo Científico - Estudantes do Ensino Superior, Técnicos das Diretorias 

Regionais de Gestão e Formação e Professores das Unidades Escolares. 

Categoria VII – Ação Socioambiental Municipal - Secretaria Municipal de Meio Ambiente do 

Estado do Tocantins. 

Categoria VIII – Produção Artesanal com uso de Matérias Recicláveis – Estudantes da 

Inclusão (especiais) de todas as modalidades de ensino que freqüentam a sala de recurso 

multidisciplinar. 

 

DOS TRABALHOS 

 

Item 6º - O tema abordado no Concurso é “Tocantins, Estado das Águas”, ou seja, o candidato 

deverá expressar ações sustentáveis para o aproveitamento e preservação dos recursos hídricos do 

Tocantins, com vistas à diminuição dos impactos ambientais ocasionados.  

 

Item 7º - Os trabalhos apresentados deverão propor ações ambientais interventivas para o uso 

sustentável dos recursos hídricos, enfatizando a educação ambiental, incluindo a participação da 

comunidade como usuária e co-responsável pela sua conservação e preservação, as produções dos 

estudantes, em cada categoria, deverão apresentar também o seu papel enquanto eco-cidadão. 

 

§ 1º - Para a Categoria I - Projeto de Intervenção - deverão ser inscritos projetos de ensino e 

aprendizagem com foco na intervenção junto à comunidade, sobre a temática em questão, a ser 

desenvolvido no período de 6 a 12 meses, especificando o recurso financeiro necessário dentro do 

valor ofertado para premiação dessa categoria. A Unidade Escolar contemplada nessa categoria 

deverá apresentar os resultados na próxima edição do Fórum das Águas em 2014. 
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§ 2º - Os trabalhos da Categoria II - Desenho Artístico - deverá ser produzido em papel A3 

(tamanho 297 x 420 mm), ser de autoria individual, com livre escolha de material, podendo ser 

grafitado, colorido com lápis de cor ou tinta, com colagem ou outro método, desde que não 

descaracterize o tema, e que não seja reprodução por meios mecanográficos ou digitalizados.  

  

§ 3º - Os trabalhos da Categoria III - Produção Textual - deverão ser produzidos nas tipologias 

textuais: dissertação, narração, descrição, exposição e/ou diálogo, escritos em papel pautado, em 

no mínimo 40 (quarenta) e no máximo 50 (cinquenta) linhas de corpo, contendo título, tema, 

nome do autor e professor orientador. 

 

§ 4º - Os trabalhos da Categoria IV - Produção de Vídeo - deverão ser produzidos com o 

objetivo informativo e sensibilizador, quanto às alternativas e preservação dos recursos hídricos, 

demonstrando a realidade vivenciada pela comunidade, enfatizando o papel da educação 

ambiental como mecanismo de intervenção social, através da Educomunicação. Os estudantes 

deverão participar do vídeo como atores no processo de edição das imagens ou filmagens. 

 

§ 5º - Os trabalhos da Categoria V - Literatura de Cordel - deverão expressar os impactos 

ambientais ocorridos, bem como, ações sustentáveis para o aproveitamento e preservação dos 

recursos hídricos do Tocantins, com vistas à diminuição dos impactos ambientais ocasionados. 

 

§ 6º - Os trabalhos da Categoria VI – Artigo Científico - poderão ser apresentados por 

acadêmicos de qualquer curso das Instituições de Ensino Superior do Tocantins, Técnicos das 

Diretorias Regionais de Gestão e Formação e Professores de Unidades Escolares da rede pública 

e particular de ensino, que deverão expressar uma análise crítica sobre as transformações 

ocorridas e alternativas inovadoras para o uso sustentável dos recursos hídricos.  

  

§ 7º - Os trabalhos da Categoria VII - Ação Socioambiental Municipal – será de 

responsabilidade do(a) Secretário(a) Municipal de Meio Ambiente ou seu representante legal a 

apresentação das evidências, deverá expressar através da produção de um vídeo com duração de 3 

(três) a 5 (cinco) minutos, como uso de imagens, gráficos, depoimentos, relatórios descritivos 

e/ou planilhas que comprovem ações concretas positivas realizadas no município. 

 

§ 8º - Os trabalhos da Categoria VIII - Produção Artesanal com uso Materiais Recicláveis – 

poderão ser apresentados trabalhos de todos os estudantes especiais em qualquer modalidade de 

ensino, que freqüentam a sala de recurso multidisciplinar com comprovação através de laudo 

médico. 

 

Parágrafo Único: Nos trabalhos das categorias I, II, III, IV, V, VI e VIII deverá constar à 

indicação de um professor orientador, a escolha do estudante, que também será premiado 

juntamente com os estudantes vencedores, exceto para os trabalhos (Artigo Científico) dos 

técnicos das Diretorias Regionais de Gestão e Formação e professores das Unidades Escolares. 

 

Item 8º - As normas gerais do Artigo Científico deverão seguir a metodologia proposta pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT 2010, com no máximo 15 páginas, contendo 

os seguintes elementos: 

1) Título; 

2) Autor (formação, instituição de ensino, área de atuação em nota de rodapé); 



                                                     

4 

 

3) Palavras chave; 

4) Resumo em português e inglês (abstract); 

5) Introdução; 

6) Referencial Teórico; 

7) Metodologia; 

8) Analise dos dados do estudo ou pesquisa em gráficos, imagens, texto; 

9) Considerações Finais; 

10)  Bibliografia. 

 

DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

Item 9º - A seleção para cada categoria de trabalho deverá obedecer a critérios próprios de suas 

respectivas naturezas: 

I - Projeto de Intervenção - coerência ao tema proposto, objetividade, relevância quanto ao 

ensino e aprendizagem, impactos nas escolas e comunidades; 

II - Desenho Artístico - originalidade, criatividade, coerência com o tema proposto, potencial de 

visualização; 

III - Produção Textual - coerência com o tema proposto, tipologia textual na forma de 

dissertação, narração, descrição, exposição e diálogo, com clareza e coesão. Obedecer ao critério 

básico de sequência lógica subjetiva: introdução, desenvolvimento e conclusão. 

IV - Produção de Vídeo - objetividade, clareza, fidelidade ao tema, escolha de trilha sonora, 

organização na edição de legendas, falas e imagens com duração mínima de 03 (três) e máxima 

de 05 (cinco) minutos. Deverá conter ao final da edição a escola, o município, colaboradores, 

autor e professor orientador. 

V - Literatura de Cordel - as características fundamentais são simplicidade, uso de rimas, 

estrofes com sete versos, estilo poético narrativo, podendo conter gravuras. 

VI - Artigo Científico - poderá ser um artigo crítico, um ensaio teórico com fidelidade ao tema. 

Será levado em consideração aspectos como: clareza do texto, qualidade da redação, qualidade da 

revisão da literatura, relevância do tema e originalidade.  

VII - Ação Socioambiental Municipal - Secretaria Municipal de Meio Ambiente - deverão 

expressar através da produção de vídeo ou slides, com duração de 03 (três) a 05 (cinco) minutos, 

com uso de imagens, gráficos, depoimentos, relatórios descritivos e/ou planilhas que comprovem 

ações positivas de interferência direta na comunidade dos municípios. 

VIII - Produção Artesanal com uso Materiais Recicláveis - poderá ser produzidas peças 

artesanais com livre escolha de resíduos sólidos que demonstrem criatividade, espírito 

empreendedor, originalidade com o tema proposto, obedecendo ao tamanho máximo um metro 

quadrado (1m
2
) facilitando assim o seu deslocamento. 

 

§ 1º - É critério de seleção também o disposto nos itens 2º, 6º e 7º. 

 

§ 2º - Os trabalhos apresentados deverão estar isentos de termos pejorativos e depreciativos ao 

tema proposto, a critério da comissão julgadora. 

 

DA SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

 

Item 10 - A seleção dos trabalhos, com exceção dos trabalhos das categorias VI e VII, será 

efetuada através das comissões julgadoras, em duas fases: 
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I - Da 1ª (primeira) Fase – As escolas enviarão os trabalhos para as Diretorias Regionais de 

Gestão e Formação – DRGFs, que selecionarão os cinco melhores trabalhos das Categorias II, III, 

IV, V e VIII e um projeto da Categoria I por escola e encaminharão à Secretaria Estadual da 

Educação e Cultura. 

II - Da 2ª (segunda) Fase – A Comissão Geral selecionará um projeto da categoria I, três 

desenhos da categoria II, um trabalho da categoria III, um da categoria IV, um da categoria V, um 

da categoria VI, um da categoria VII e um da categoria VIII. 

 

§ 1º - Os trabalhos das categorias VI e VII deverão ser encaminhados diretamente para a 

Comissão Geral, na Secretaria da Educação. O encaminhamento deverá ser postado para o 

endereço: Plano Diretor Sul, Quadra 103 Sul, Rua SO 03, Lote 09, Centro, CEP 77.015-016, 

Palmas/TO (ao lado do Hotel Estrela), envelopado com descrição de remetente e destinado ao 

Grupo de Trabalho de Educação Ambiental da Diretoria de Educação Indígena e Diversidade. 

 

§ 2º - Na Secretaria Estadual da Educação e Cultura, o setor responsável pelo recebimento dos 

trabalhos é o Grupo de Trabalho de Educação Ambiental. (A comissão geral analisará todos os 

trabalhos da categoria VI e VII). 

 

§ 3º - Os resultados serão divulgados no endereço eletrônico: www.seduc.to.gov.br, 

www.forumdasaguastocantins.com.br e no Jornal do Tocantins. 

 

DAS COMISSÕES JULGADORAS 

 

Item 11 - O concurso será julgado por duas comissões: 

I - Comissão da DRGF: As comissões julgadoras das DRGFs serão compostas de 05 (cinco) 

membros indicados pelo (a) Diretor (a) Regional, sendo 01 (um) com formação na área de 

educação ambiental ou afim (Biologia/Geografia e outros), 01 (um) com formação ou experiência 

em Arte, 01 (um) profissional na área de Letras, 01 (um) profissional na área de inclusão, 01 

(um) Pedagogo com experiência em orientação de Projeto de Ensino Aprendizagem e Projeto 

Político Pedagógico (PPP). 

 

II - Comissão Geral: Essa comissão será formada por 06 (seis) membros, sendo integrantes da 

comissão organizadora do 2º Fórum das Águas, indicados pela coordenação geral, observando o 

perfil relacionado a cada categoria.  01 (um) professor de Letras, 01 (um) profissional com 

formação ou experiência em Arte, 01 (um) profissional com experiência em Educação 

Ambiental, 01 (um) profissional na área de inclusão, 01 (um) representante da Organização Jaime 

Câmara e 01 (um) representante da UNDIME. 

 

DA REALIZAÇÃO 

 

Item 12 - Os trabalhos das Categorias I, II, III, IV, V e VIII deverão ser desenvolvidos na 

unidade escolar, devendo a mesma organizar-se para que os inscritos ocupem um espaço e tempo 

paralelo ao da realização das aulas e/ou desenvolvam as atividades durante as aulas, podendo 

utilizar-se do contraturno, valorizando a política da educação integral.  

Para os trabalhos da categoria IV - produção de vídeo, os estudantes deverão ser acompanhados 

pelos professores orientadores em aulas campo, nos locais das filmagens ou captação de imagens 

com termo de autorização assinado pelos pais, para deslocamentos, buscando apoio de pais, 

http://www.seduc.to.gov.br/
http://www.jornaldotocantins.com.br/forumdolago
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comunidade, polícia comunitária, com vistas a evitar qualquer situação de risco para os 

estudantes.  

 

Item 13 - Para a Categoria I - Projeto, deverá ser preenchida a ficha de inscrição, que será 

entregue junto com o Instrumento Síntese do Projeto e uma cópia do mesmo. 

 

DA PREMIAÇÃO 

 

Item 14 - Os prêmios serão entregues no dia 19 de novembro de 2013, às 17 horas, durante a 

programação do 2º Fórum das Águas, que acontecerá no Anfiteatro do Centro Educacional São 

Francisco de Assis em Palmas - TO, assim distribuídos: 

I – Categoria I: Projeto de Intervenção – Financiamento no valor de R$ 3.000,00 para o 

desenvolvimento das ações do projeto selecionado. 

II – Categoria II: Desenho Artístico – uma bicicleta para cada um dos autores dos três melhores 

trabalhos. 

III – Categoria III: Produção Textual – Um notebook para o autor do melhor trabalho. 

IV – Categoria IV: Produção de Vídeo – Uma câmera fotográfica digital, para o autor do melhor 

trabalho. 

V – Categoria V: Literatura de Cordel – Uma TV e um DVD, para o autor do melhor trabalho.  

VI – Categoria VI: Artigo Científico – Um netbook e a publicação do artigo no Jornal do 

Tocantins para o autor do melhor trabalho. 

VII – Categoria VII: Ação Socioambiental Municipal – Um notebook, para o melhor trabalho 

municipal. 

VIII – Categoria VIII: Produção Artesanal com uso de Materiais Recicláveis - Um notebook para 

o melhor trabalho. 

 

Parágrafo único - Cada professor orientador dos trabalhos vencedores receberá como prêmio 

uma assinatura anual do Jornal do Tocantins. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Item 15 - Será eliminado o trabalho que, comprovadamente, for realizado por terceiros, ou se 

caracterizar como plágio.  

 

Item 16 - Fica autorizado a Comissão Geral a utilização dos trabalhos apresentados neste 

concurso em exposições e atividades educativas, que poderá publicar e/ou reproduzirem a 

totalidade ou parte da obra, em qualquer época e a seu critério, por qualquer meio de 

comunicação (eletrônico ou impresso), desde que citado(s) o(s) autor(es). A produção do vídeo e 

da Ação Socioambiental Municipal selecionado será veiculado pela TV Anhanguera. As 

produções artesanais selecionadas pela DRGFs serão expostas durante a realização do 2º Fórum 

da Águas independente da premiação destinada ao finalista, como forma de valorização pela 

participação no concurso. 

 

Item 17 - Caberá a Organização Jaime Câmara, arcar com as despesas da premiação. A SEDUC 

pela divulgação do Edital, acompanhamento de todas as etapas do concurso e apoio na 

organização geral. As Unidades Escolares públicas e conveniadas deverão arcar com as despesas 

de deslocamento, hospedagem e alimentação dos contemplados para recebimento da premiação. 
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Item 18 - Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão Julgadora Geral. 

 

Item 19 - Após a seleção dos finalistas da categoria VI - Artigo Científico, o mesmo deverá se 

adequar aos critérios de publicação do Jornal do Tocantins, que serão informados posteriormente 

pela Comissão Geral. 

 

Palmas, 14 de outubro de 2013. 

 

 

 

 

Danilo de Melo Souza Fátima Regina de Souza Campos Roriz 

Secretário de Estado da Educação e 

Cultura 

Diretora da Organização Jaime Câmara – Tocantins 

 

 

 

Jocirley de Oliveira 

Presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Tocantins –  

UNDIME/TO 
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CONCURSO “TOCANTINS O ESTADO DAS ÁGUAS” 

  

  FICHA DE INSCRIÇÃO (ANEXO I) 

 

Nome do Estabelecimento de Ensino: 

 

Endereço:  Rural 

 Urbana 

Bairro: Município: CEP: 

 

Telefone: Fax: E-mail: 

 

Tipo de Estabelecimento: 

 Público Estadual             Público Municipal           Particular          Conveniada  

Categoria: 

 I –  Projeto de Intervenção Escolar          V –  Literatura de Cordel  

 II –  Desenho Artístico                             VI –  Artigo Científico 

 III – Produção Textual                             VII –  Ação Socioambiental Municipal 

 IV – Produção de Vídeo                          VIII –  Produção artesanal com uso de materiais recicláveis                                                  

Título do Trabalho: 

 

 

Dados do Estudante/Servidor (para Categorias II, III, IV, V, VI e VIII) 

Nome do Estudante/Servidor: Idade: 

 

Endereço: 

 

Bairro: Município: CEP: 

 

Telefone: E-mail: 

 

Nome do professor orientador: 

 

Formação do professor: Disciplinas que ministra: 

 

  

 

__________________________________             ____________________________________ 
 Local e data                                                               Assinatura do inscrito 

  

 

_____________________________   ________________________________________ 

Assinatura do responsável na escola                    Assinatura do(a) Diretor(a) ou representante da DRGF 
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INSTRUMENTO SÍNTESE DO PROJETO (ANEXO II) 

Dados da Unidade Escolar 

Nome da Instituição de Ensino: 

 

Endereço:  Rural        Urbana 

Bairro: Município: CEP: 

 

Telefone: Fax: E-mail: 

 

Tipo de Estabelecimento: 

 Público Estadual                Público Municipal                Conveniada                 Particular              

Dados do Responsável pelo Projeto 

Nome: 

 

Função: 

 

Telefone: E-mail: 

Dados do Projeto 

Nome: 

 

Justificativa (resumida): 

 

 

 

Objetivo (resumido): 

 

 

 

Metodologia (resumida): 

 

 

 

 

Público alvo: 

 

 

Resultados esperados: 

 

 

 

 

 

 

_____________________________              _________________________________________ 

 Assinatura do responsável na escola           Assinatura do(a) Diretor(a) ou representante da DRGF 

 

 
 


