
  

 

 

EDITAL DO CONCURSO: 
“UM MAR DE CARTAS PARA MOSSÂMEDES” 

 
 

1. Descrição 

O concurso “Um mar de cartas para Mossâmedes” nasceu a partir do 
concurso “Um mar de cartas para a Humanidade”, desenvolvido pela 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
(SEMAD) e a Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio do PBAP-
GO (Planos de Bacias dos Afluentes do Rio Paranaíba). Assim, o município 
de Mossâmedes para incentivar a participação no concurso que trata de 
um tema tão importante que é o uso racional e afetivo da água, em parceria 
com a Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente, Turismo e Cultura revolveu ampliar o concurso para nível 
municipal. 

O concurso a nível municipal faz um convite direcionado às crianças do 1º 
ao 5º ano da rede municipal de ensino para que escrevam suas cartas, 
juntamente com um desenho, nos quais devem ressaltar a importância da 
água para a vida no planeta e, principalmente para Mossâmedes. 

 
2. Tema 

O tema a ser desenvolvido é: “Água: patrimônio da humanidade”. A carta 
deve ser escrita em primeira pessoa e conter um recado para a sociedade a 
respeito da preservação das águas e da importância disso para a 
sobrevivência do planeta Terra. O desenho deve ilustrar a mensagem 
escrita na carta. 

 
3. Objetivo 

O objetivo do concurso é o de promover a conscientização da população 
mossamedina acerca da importância do cuidado e da preservação de 
nossos ecossistemas aquáticos, principalmente em nosso município. A 
ideia de água como um direito básico fundamental foi assegurada pela 
Assembleia das Nações Unidas em 28 de julho de 2010, junto com o 
esgotamento sanitário, o que representa um marco importante em nosso 
país. Desde então, a busca por uma gestão sustentável da água tem se 
tornado um imperativo para que as nossas futuras gerações não sofram as 
consequências da escassez hídrica. Defender a água é um dever de todos! 
E conscientizar acerca de seu uso racional e afetivo é objetivo do presente 
concurso. 

 
4. Público 

“Um mar de cartas para Mossâmedes” é um concurso voltado para os 
estudantes do 1º ao 5º Ano do município de Mossâmedes, da rede pública 
municipal.  



  

 

5. Regras de participação 
Serão utilizadas as mesmas regras de participação do Concurso “Um mar 
de cartas para a humanidade”, uma vez que serão consagrados os 
trabalhos desenvolvidos pelos alunos nesse concurso. 
Sendo assim: 

Os professores que desejarem que seus alunos participem devem fazer  a 
inscrição no concurso seguindo as seguintes orientações: 

a) Envio de trabalho individual; 

b) O professor(a) deve ser o(a) orientador(a) do trabalho; 

c) A carta deve ter no máximo 10 linhas; 

d) O desenho deve ser realizado em um papel tamanho A4; 

e) O professor pode orientar mais de um trabalho. O aluno, por sua 

vez, só pode participar com a inscrição de um único trabalho; 

f) O(a) professor(a) deve preencher a ficha de inscrição do aluno 

(Anexo A) e o termo de autorização de publicação e reprodução 

(Anexo B). Preenchidos e assinados, tais documentos devem ser 

enviados juntamente com a carta e o desenho 

(secretariaeducacao020@gmail.com), de acordo com as 

informações abaixo. 

 

6. Critérios de seleção 

Os critérios de seleção são: 
a) Qualidade na execução; 

g) Uma mensagem clara e reconhecível, de acordo com o tema 

proposto; 

h) A carta deve ter um título, início, meio, fim e nome do autor; 

i) Os desenhos e as cartas serão selecionados por um júri técnico 

que será criado pela Secretaria Municipal de Educação e 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Turismo e Cultura. 

 
7. Informações adicionais 

a) Dados incompletos desclassificam o aluno; 

b) Os trabalhos devem ser enviados por e-mail 

(secretariaeducacao020@gmail.com) com o assunto: “Água, 

patrimônio da        humanidade”, de acordo com as datas 

especificadas no item abaixo; 

c) As cartas e desenhos devem ser digitalizados e enviados em 

formato jpg ou pdf, em arquivo único ou separados; 

d) A inscrição completa só será realizada se contiver: carta, desenho, 

ficha de inscrição e termo de autorização de divulgação de 

materiais de menores de idade; 



 

 

e) Na mensagem do e-mail colocar: nome completo da criança, idade, 

nome completo do professor, nome da escola, cidade, nome da 

disciplina, telefone do professor; 

f) Não serão aceitas outras formas de inscrições, nem inscrições fora 

do prazo. 
 

8. Datas importantes 

a) De 01 de abril a 20 de maio: recebimento das cartas e desenhos; 

b) De 20 a 31 de maio: seleção dos trabalhos; 

c) 11 de junho: divulgação do resultado e premiação; 

d) Dia 03 de setembro: lançamento do livro digital. 
 

9. Premiação 

a) Cada unidade escolar da rede municipal criará uma comissão e 

fará a escolha dos 10 melhores trabalhados desenvolvidos pelos 

alunos da escola. E os trinta primeiros trabalhos selecionados 

(cartas e desenhos) farão parte de um livro digital que terá como 

título: “Um mar de cartas para Mossâmedes" que será publicado 

pela Biblioteca Municipal Nicolina Rosa Adorno. 

b) Todos os alunos e professores participantes do concurso 

receberão Certificado de Participação. 

c) Os professores orientadores de cada unidade escolar da rede 

municipal que ficar em primeiro lugar (conforme o aluno 

vencedor) serão premiados. 

d) A premiação dos estudantes acontecerá a nível de unidade 

escolar, onde serão escolhidos os três melhores trabalhos 

apresentados pela escola. Assim, serão premiados os alunos que 

ficarem em 1º, 2º e 3º. 

e) Os trabalhos selecionados poderão ser publicados nas redes 

sociais e no site da Secretaria Municipal de Educação e 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Turismo e Cultura. 
 

10. Comissão Organizadora: 

Secretaria Municipal de Educação 
Sandra Luzia Leite Amorim (Secretária); 
Renata Vieira Pinto (Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental I e II). 
 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Turismo e Cultura 
Gilson Assunção de Almeida (Secretário); 
Yara Rodrigues dos Santos (Auxiliar administrativa). 
 

11. Mais informações 

E-mail: secretariaeducacao020@gmail.com 

Site: http://edu.mossamedes.go.gov.br/ 
 

12. Júri Técnico Julgador 
 Comissão criada pela Secretaria Municipal de Educação e pela Secretaria 
do Meio Ambiente, Turismo e Cultura. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO A 

 
 

Ficha de inscrição 

 
 

Para participar do concurso “Um mar de cartas para Mossâmedes”, realize sua 

inscrição preenchendo corretamente os dados abaixo: 

 
Nome do aluno(a):    

 
 

 

Idade: Série/ano:    
 
 

 

Nome Completo da Escola: _ 

 
 

Nome do professor(a) orientador(a):    
 
 

 

E-mail do professor orientador:    
 
 

 

Telefone do professor orientador:    



 

 

 

 

ANEXO B 

 

Termo de Autorização de publicação e reprodução 

 
 

Eu, (nome completo do professor(a) orientador(a)), autorizo a publicação do 

trabalho realizado sob minha orientação do(a) aluno(a) (nome do aluno(a), assim 

como a reprodução da carta e do desenho enviados para o concurso “Um mar 

de cartas para Mossâmedes” no livro que será publicado de mesmo nome. 

 

Autorizo, também, a sua reprodução e publicação no site e nas redes sociais 
da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 
Turismo e Cultura. 

 

CPF:   
 

Documento de identidade (RG): _ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Assinatura do professor orientador (pode ser digital) 
 
 

Local:  Data:    


