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2ª GINCANA RECICLA 

CUIDANDO DA VIDA EM TODAS AS SUAS DIMENSÕES 

 

1 DA ORGANIZAÇÃO 

 A “2ª GINCANA RECICLA – Cuidando da vida em todas as suas dimensões” do 

município de LAGES/SC será organizada por uma Comissão Organizadora especialmente 

criada para este fim.  

 

2 OBJETIVO 

Promover ações que estimulem a reflexão sobre a coleta seletiva, com foco nos 5Rs 

(reduzir, reutilizar, reciclar, recusar e repensar), sensibilizando, de maneira prática e 

dinâmica, toda a comunidade do município de Lages/SC, sobre a importância da 

preservação ambiental. 

Proporcionar ainda, a melhoria das condições de trabalho dos catadores de 

materiais recicláveis e diminuir a exploração dos recursos naturais, bem como estimular 

a destinação final adequada dos resíduos sólidos urbanos gerados no município de 

Lages. 

 

3 DO PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

3.1 As atividades da “2ª GINCANA RECICLA – Cuidando da vida em todas as suas 

dimensões” obedecerá ao cronograma abaixo especificado: 

MÊS DIA Descrição 

Março 

08 Lançamento do edital 

11 a 22 Período de inscrições das UE 

25 Homologação das inscrições 

Abril a Outubro __ 
Provas e atividades da 

2ª Gincana Recicla 

Novembro 08 
Resultado final da 

2ª Gincana Recicla 
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4 DAS INSCRIÇÕES 

4.1 Para participação na “2ª GINCANA RECICLA – Cuidando da vida em todas as suas 

dimensões” as inscrições das EMEBs serão realizadas entre os dias 11/03/2019 e 

22/03/2019 através do formulário online https://goo.gl/forms/KkjGmcxKJbQ4hPQS2  

4.2 Cada equipe deverá obrigatoriamente ter 01 (um) coordenador geral, que será 

indicado no momento da inscrição, além de 01 (um) professor mobilizador para cada 

turma, podendo ser professor do Fundamental Anos Inicias ou Fundamental Anos 

Finais.  

 

5 DAS PROVAS 

5.1 As tarefas serão elaboradas e aplicadas pela Comissão Organizadora, e deverão 

ser cumpridas dentro dos critérios, dias e horários estabelecidos no cronograma e no 

descritivo de cada prova (ANEXO I e II). As tarefas devem ser entregues ou realizadas no 

local definido, rigorosamente no prazo. 

5.2 No caso de cancelamento de prova, a Comissão Organizadora poderá optar pela 

substituição daquela por outra ou não, desde que haja tempo hábil, sem interferir no 

cumprimento das demais. 

5.3 A Comissão Organizadora poderá optar pela inclusão de provas no decorrer da 

gincana, desde que haja tempo hábil e sem interferir no cumprimento das demais 

provas. 

 

6 DA PONTUAÇÃO 

6.1 A pontuação das provas poderá ser feita de duas formas: 

a) Pontuação conforme CUMPRIMENTO DAS TAREFAS, atribuída pelo corpo de 

jurados, sendo 10 pontos por prova realizada.  

b) Pontuação através de NOTA, atribuída pelo corpo de jurados, sendo que cada 

jurado atribuirá nota de 0 a 10 nas provas.  

6.2 A PONTUAÇÃO DOS MATERIAIS RECICLADOS E TAMPETs será obtida através da 

média de quilogramas de reciclado arrecadado por aluno. Desta forma todas as escolas 

poderão concorrer igualmente, independentemente do número de alunos.  
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Média =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑘𝑔 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑐𝑎𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑙𝑎 𝐸𝑀𝐸𝐵

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
  

 

6.3 A pontuação final será obtida através da soma de todas as provas realizadas 

pelas escolas. As provas que devem ser realizadas pelas equipes ao longo da gincana 

seguem especificadas nos Anexos I e II.  

 

7 DA COMISSÃO JULGADORA 

9.1 Comissão Organizadora constituirá uma Comissão Julgadora, composta por 3 

(três) membros. A esta Comissão caberá a análise e a decisão de eventuais recursos 

interpostos pelas equipes participantes.  

9.2 Às decisões da Comissão Julgadora não cabem recursos. 

 

10. DOS RECURSOS 

10.1 A equipe que se julgar prejudicada em qualquer momento da competição 

deverá encaminhar recurso, por escrito, à Comissão Julgadora, até 24 horas depois do 

horário da entrega/cumprimento da tarefa que deu razão à reclamação/recurso. 

10.2 Recebido o recurso, a Comissão Julgadora reúne-se, analisa a petição e 

apresenta a decisão por escrito à escola em até 48 horas após o recebimento.  

10.3 Cabe, ainda a Comissão Julgadora, aplicar penalidades a partir de denúncias, 

dado o direito de defesa aos envolvidos.  

  

11. DOS RESULTADOS 

11.1 Os resultados oficiais da “2ª GINCANA RECICLA – Cuidando da vida em todas as 

suas dimensões”, serão divulgados no dia 08 de novembro de 2019. 

 

12. DA PREMIAÇÃO 

12.1 A premiação da “2ª GINCANA RECICLA – Cuidando da vida em todas as suas 

dimensões” será dividida em duas modalidades: 
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1º MODALIDADE – ESCOLA: A escola que apresentar maior pontuação geral terá como 

premiação R$ 1.500,00 e o professor coordenador terá como premiação um (01) Data 

Show. 

 

2ª MODALIDADE – TURMA: As turmas serão divididas em duas categorias 

 1° ao 5º ano: cada aluno da turma que obtiver maior pontuação geral ganhará 

um dia de atividades na pousada Eco do Avencal e o professor coordenador terá 

como premiação um (01) DataShow.  

 6° ao 9º ano: cada aluno da turma que obtiver maior pontuação geral ganhará 

um dia de atividades na pousada Eco do Avencal e o professor coordenador terá 

como premiação um (01) DataShow.  
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ANEXO I 

 

CRONOGRAMA DETALHADO  

 

Mês Dia Descrição Pontos Resultado 

Março 

08 Lançamento do edital - - 

11 a 22 Período de inscrições das UEs - - 

25 Homologação das inscrições - - 

     

Abril a 

Outubro 

18/04 a 

11/11 

Para transformar sua cidade, plante 

uma árvore. 
5 ou 10 

01/11 

Natureza em memórias 0 a 10 

Meio ambiente em fotos 
0 a 10 (cada 

categoria) 

A arte de Reciclar papel 10 

Brinquedos reciclados 0 a 10 

Coleta de material reciclado e 

TamPets 
** 

Novembro 08 Resultado final da 2ª Gincana Recicla - - 

** De acordo com a média de materiais recicláveis arrecadados pela unidade escolar.  
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ANEXO III 

DESCRIÇÃO DAS PROVAS 

 

PROVA: Para transformar sua cidade, plante uma árvore. 

Cada escola seleciona uma turma que deverá plantar uma árvore e junto desta, 

deve-se fixar a placa contendo o nome popular e científico. A árvore pertencerá à 

comunidade escolar e todos devem mantê-la durante todo o ano letivo. A prova será 

dividida em duas etapas:  

 

1ª ETAPA: Para obter 5 pontos, a escola deverá enviar até às 17 horas do dia 18/04/19 

uma foto em formato PDF ou jpg para ciencias@educacaolages.sc.gov.br com alunos 

uniformizados segurando cartazes com o nome da gincana (2ª Gincana Recicla), prova 

(Para transformar sua cidade, plante uma árvore) e nome da escola (EMEB ...).  

 

2ª ETAPA: Para obter mais 5 pontos, a escola deverá enviar até às 17 horas do dia 

11/10/19 uma segunda foto em formato PDF ou jpg para 

ciencias@educacaolages.sc.gov.br com alunos novamente uniformizados, 

demonstrando o crescimento e o cuidado da árvore, segurando cartazes com o nome 

da gincana (2ª Gincana Recicla), prova (Para transformar sua cidade, plante uma 

árvore) e nome da escola (EMEB ...).  

 

No assunto da mensagem enviada por e-mail deverá estar identificado o nome 

da prova e da EMEB. 

 

No assunto do e-mail escrever: 

“Para transformar sua cidade, plante uma árvore – EMEB____” 

 

RESULTADO: O resultado das duas etapas será divulgado até o dia 08/11/2019. 

 

 

mailto:ciencias@educacaolages.sc.gov.br
http://www.educacaolages.sc.gov.br/
mailto:ciencias@educacaolages.sc.gov.br
mailto:ciencias@educacaolages.sc.gov.br


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES 

Estado de Santa Catarina 

Secretaria Municipal da Educação 

 
 

Professora Cristina Ribeiro - Coordenação: Ciências e Educação para a Sustentabilidade 
Secretaria da Educação: Av. Papa João XXIII, nº 1115 – B. Petrópolis – CEP 88.505-200 – Lages – SC. 

 (049) 3289-6523 – e-mail: ciencias@educacaolages.sc.gov.br – home page: www.educacaolages.sc.gov.br 

PROVA: NATUREZA EM MEMÓRIAS 

A escola deverá convidar uma pessoa da comunidade, com mais de 60 anos, que 

possa fazer um resgate das suas memórias sobre o meio ambiente em 1960 com a 

turma previamente selecionada pela escola. A partir dessa narrativa, os alunos devem 

representar através de uma “Caixa explosiva” suas impressões por meio de frases, 

imagens, desenhos ou objetos.   

A escola deverá encaminhar à SMEL, das 8 horas do dia 02/05/2019 até as 17 horas 

do dia 03/05/2019, o trabalho que considerar mais significativo. A identificação deverá 

estar no fundo da caixa, com nome da EMEB, nome e turma do aluno.  

 

 

PONTUAÇÃO: Um membro da comissão avaliadora atribuirá nota de 0 a 10.  

 

RESULTADO: O resultado será divulgado até o dia 08/11/2019. 

  

A identificação deve conter:  

“EMEB____ - Nome e turma do aluno” 
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PROVA: MEIO AMBIENTE EM FOTO 

Esta prova será dividida em quatro categorias, sendo que a escola poderá participar 

de uma (1) a quatro (4) categorias: 

 Vida animal e vegetal 

 Paisagem natural ou urbana 

 Fenômenos meteorológicos 

 Agricultura  

 

A escola deverá ser encaminhar à SMEL, em envelope lacrado, a foto que considerar 

mais significativa de cada categoria em tamanho 10x15. O período de entrega dos 

envelopes será das 8 horas do dia 18/06/2019 até as 17 horas do dia 19/06/2019.  

No assunto da mensagem enviada por e-mail deverá estar identificado o nome da 

prova e da EMEB. 

 

 

*Um envelope por categoria 

 

PONTUAÇÃO: Um membro da comissão avaliadora atribuirá nota de 0 a 10 para cada 

categoria.  

 

RESULTADO: O resultado será divulgado até o dia 08/11/19. 

 

 

  

Na etiqueta de identificação escrever:  

“Meio ambiente em foto - Categoria - EMEB____ - Nome e turma do aluno” 
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PROVA: A ARTE DE RECICLAR PAPEL 

Cabe à escola selecionar uma turma para reciclar papéis, que seriam 

descartados pelos alunos, professores e/ou secretaria, e criar um mural utilizando os 

papéis reciclados com uma das seguintes temáticas: 

 

1. “Na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma” 

2. “O que é descartado, pode ser reciclado”. 

3. “Se você não recicla, reuse. Se você não reusa, reduza. Mas faça algo!”  

 

Para obter os 10 pontos, a escola deverá enviar 2 (duas) fotos em formato PDF ou 

jpg para ciencias@educacaolages.sc.gov.br das 8 horas do dia  12/08/2019 até as 17 

horas do dia 13/08/2019 com as seguintes características: 

FOTO 1: Aula prática de reciclagem de papel com alunos uniformizados.  

FOTO 2: Mural elaborado a partir do papel reciclado com uma das temáticas escolhida.  

 

 No assunto da mensagem enviada por e-mail deverá estar identificado o nome 

da prova e da EMEB. 

 

No assunto do e-mail escrever: 

“A arte de reciclar papel – EMEB____” 

 

PONTUAÇÃO: 10  

 

RESULTADO: O resultado será divulgado o dia 08/11/19. 
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PROVA: BRINQUEDOS RECICLADOS 

A escola deverá selecionar uma turma para desenvolver brinquedos a partir de 

materiais reciclados ou reaproveitados, possibilitando que o aluno seja mais cuidadoso 

e zeloso com o meio ambiente.   

A escola deverá encaminhar à SMEL, das 8 horas do dia 09/09/19 até às 17 horas do 

dia 10/09/19 o trabalho que considerar mais significativo. 

 

PONTUAÇÃO: Um membro da comissão avaliadora atribuirá nota de 0 a 10.  

 

RESULTADO: O resultado será divulgado no dia 08/11/19. 
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PROVA: TAMPETs 

A escola deverá incentivar os alunos a juntar tampinhas de qualquer material 

plástico para a campanha permanente TAMPETs LAGES. Além de contribuir com o meio 

ambiente, os alunos estarão ajudando na castração de animais abandonados.  

A pontuação será obtida através da média de quilogramas de tampas arrecadadas 

dividido pelo número de alunos da UE. Desta forma todas as escolas poderão concorrer 

igualmente, independente do número e alunos.  

 

Média =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑘𝑔 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑐𝑎𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑙𝑎 𝐸𝑀𝐸𝐵

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

Como forma de comprovar a participação, formulário específico será disponibilizado 

na Associação Lageana de Proteção aos Animais – ALPA. Este formulário deverá ser 

enviado digitalizado para ciencias@educacaolages.sc.gov.br das 8 horas do dia 

10/10/2019 até às 17 horas do dia 11/10/2019.  

 No assunto da mensagem enviada por e-mail deverá estar identificado o nome 

da prova e da EMEB. 

 

No assunto do e-mail escrever: 

“TAMPETs – EMEB____” 

 

RESULTADO: O resultado será divulgado no dia 08/11/19.  
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PROVA: COLETA DE MATERIAL RECICLADO 

A escola deverá incentivar os alunos a separar os materiais além de 

disponibilizar um local, nas dependências da escola, para o armazenamento prévio do 

material obtido pelos alunos.   

 Segue abaixo os materiais que serão pontuados:  

 

Material 

METAL: tampinhas de garrafa, latinhas e enlatados, talheres de metais, tampas de 

panelas e panelas sem cabo, pregos (embalados), embalagens descartáveis, papel 

alumínio (limpo); 

PLÁSTICO: potes, embalagens, copos, garrafas, frascos de produtos de limpeza e higiene 

pessoal, sacos e sacolas, utensílios plásticos usados (baldes, canetas etc.), brinquedos 

de plástico, isopor; 

PAPEL: jornais, revistas, envelopes, cadernos, impressos, rascunhos, papel de fax, 

fotocópias, listas telefônicas, cartazes, aparas de papel, caixas de papelão e embalagens 

longa vida. 

ELETRÔNICOS: todos os equipamentos elétricos ou eletrônicos e derivados destes.  

 

A pontuação será obtida através da média de quilogramas de materiais arrecadada 

dividido pelo número de alunos da UE. Desta forma todas as escolas poderão concorrer 

igualmente, independente do número e alunos.  

 

Média =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑘𝑔 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑐𝑎𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑙𝑎 𝐸𝑀𝐸𝐵

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
  

 

Como forma de comprovar a participação, formulário específico será disponibilizado 

à IPASUL RECICLAGEM. Este formulário deverá ser enviado digitalizado para 

ciencias@educacaolages.sc.gov.br das 8 horas do dia 10/10/2019 até às 17 horas do dia 

11/10/2019.  

 No assunto da mensagem enviada por e-mail deverá estar identificada o nome 
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da prova e EMEB. 

 

No assunto do e-mail escrever: 

“COLETA DE MATERIAL RECICLADO – EMEB____” 

 

RESULTADO: O resultado será divulgado até o dia 08/11/19.  
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