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EDITAL - 2021 

 
XIII CONCURSO ESCOLAR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEEA 

 
A Secretaria Municipal Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de Garanhuns – SDRMA e o 

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CODEMA tornam público, para 

conhecimento dos interessados, que no período de 01 a 31 de agosto de 2021 estarão abertas as 

inscrições para o XIII Concurso Escolar de Educação Ambiental – 2021, para realizarem provas 

com temática ambiental para análise e premiação pela Comissão da SDRMA, aplicando normas 

e exigências estabelecidas neste Edital. 

1. DA FINALIDADE 

 
1.1. Constitui objeto deste edital a realização do Concurso Escolar de Educação Ambiental - 

CEEA, com finalidade de promover a Educação Ambiental entre os alunos, professores e gestores 

das Redes de Educação Municipais, Estaduais, Federal e Privadas do município de Garanhuns – 

PE, por meio de modalidades voltadas às temáticas ambientais. 

1.2. O Concurso CEEA, em 2021, vai abranger duas modalidades: Fotografia e Vídeo. 

 
2. DA PARTICIPAÇÃO 

 
2.1. Poderão participar deste edital: 

 
a) Estudantes das redes de educação municipal, estadual, federal e privada, abrangendo os Ensinos 

Fundamentais, o Ensino Médio e a Educação de Jovens e Adultos - EJA. 

b) Professores e gestores das redes de educação municipal, estadual, federal e privadas do 

município de Garanhuns como orientadores dos seus discentes. 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 
3.1. As inscrições poderão ser realizadas nas seguintes modalidades: 

 
I. Fotografia (Anos Iniciais 1° ao 5°, Anos Finais - 6° ao 9°, Médio e EJA); 

 
II. Vídeo (Anos Iniciais 1° ao 5°, Anos Finais - 6° ao 9°, Médio e EJA). 



Prefeitura de Garanhuns 

Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 

 

 

 

3.2. Para realizar as inscrições é necessário preencher a ficha de inscrição online, de acordo com 

a modalidade selecionada. A Ficha de inscrição estará disponível no site da Prefeitura Municipal 

de Garanhuns (Prefeitura Municipal de Garanhuns – Prefeitura Municipal de Garanhuns), a partir 

do dia 01 de agosto do corrente ano. 

3.3. As inscrições serão restritas a um total de 40 (quarenta) concorrentes, para cada 

modalidade. As inscrições excedentes serão automaticamente inviabilizadas, como também as 

que não estiverem de comum acordo com este edital. 

3.4. Cada escola poderá inscrever até dois estudantes proponentes por modalidade, inscrição 

individual para cada modalidade, fotografia ou vídeo, conforme as exigências estabelecidas pelas 

mesmas, descritas no item 4. 

3.5. A ficha de inscrição deverá ser preenchida pelo professor responsável ou pelo representante 

legal da escola, podendo ser realizada apenas entre os dias 29 de julho a 31 de agosto de 2021, 

(atentando ao número máximo de inscritos por modalidades, conforme o item 3.3). 

3.6. Ao realizar a sua inscrição, o proponente estará, automaticamente, de pleno acordo com as 

normas deste edital, seus regulamentos e também autorizando o uso do conteúdo produzido e 

imagens para fins de publicações em geral. 

4. DAS MODALIDADES – REGULAMENTO 

 
4.1. FOTOGRAFIA 

 
4.1.1. Público Alvo: Estudantes dos Anos Iniciais de 1° a 5° ano, Anos Finais 6° a 9° ano, Ensino 

Médio e EJA previamente selecionados pelas escolas públicas e particulares de Garanhuns. Os 

concorrentes poderão se inscrever somente de forma individual. Cada escola poderá participar 

com até dois estudantes de cada segmento de ensino (Anos Iniciais 1° a 5° ano, Anos Finais 6° 

a 9° ano, Ensino médio e EJA). 

 
4.1.2. Tema da Fotografia: 

 
1° - Serão aceitas fotografias que ilustrem o tema “Extraindo a Beleza das Árvores de Nossa 

Cidade”, com intuito de observar e valorizar a composição florística da cidade de Garanhuns; 

https://garanhuns.pe.gov.br/


Prefeitura de Garanhuns 

Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 

 

 

 

2° - As fotografias deverão ser de autoria do estudante inscrito, e inéditas, ou seja, que não tenham 

sido publicadas ou não estejam concorrendo em outras premiações. 

 
4.1.3. Formato da Fotografia: 

 
1° - Cada participante é responsável pelo o tipo de equipamento utilizado para fazer a fotografia; 

 
2° - É expressamente proibida qualquer gravura, marca d’água ou afins na fotografia; 

 
3° - Ajustes de contraste, brilhos, saturação, nitidez são aceitos; 

 
4° - Apagar elementos, mudar a composição original, inserir elementos, trocar o fundo, fundir 

imagens e outros retoques são expressamente proibidos; 

 
5° - É responsabilidade do proponente e/ou da escola a autorização para uso de imagem, se 

houver; 

 
6° - Os formatos de fotografia indicados são JPEG, JPG e PNG. O tamanho máximo exigido é de 

10 MB por fotografia. 

 
4.1.4. O Envio da Fotografia: 

 
1° - Os concorrentes enviarão 01 (uma) fotografia. As fotografias deverão ser encaminhadas pelo 

e-mail do Concurso Escolar de Educação Ambiental ceea.codema@gmail.com , de acordo com a 

data discriminada no item 5; 

2° - Ao encaminhar o e-mail deverão discriminar no Assunto: nome da escola - tipo de Ensino 

(Ensino do Anos Iniciais, Ensino dos Anos Finais, Ensino Médio ou EJA) - Modalidade 

(Fotografia). Ex: Escola José - 1° ano dos Anos Iniciais – Fotografia); 

3° - No corpo do e-mail deverão descrever: o nome completo do estudante, ano de ensino, idade 

do estudante, contato do estudante, nome da escola, endereço da escola, o contato do representante 

do estudante (professor (a), coordenador(a) ou diretor(a)), uma breve descrição da fotografia (no 

máximo duas linhas), e anexar a fotografia. Para cada e-mail encaminhado será confirmado o 

recebimento do mesmo; 

mailto:ceea.codema@gmail.com
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Importante: Encaminhar individualmente os emails de cada inscrito. E seguir estritamente o 

procedimento do encaminhamento do email. 

4.1.5. Critério de Avaliação: 

 
1° - Observação da idade do aluno; 

 
2° - Coerência entre o tema e a fotografia; 

 
3° - Qualidade da fotografia; 

 
4° - Emoção captada pela foto; 

 
5° - Atendimento aos critérios de elaboração da obra; 

 
4.1.6. Seleção: 

 
1° - A primeira etapa da seleção deve ser realizada pelas escolas, cabendo a essas estabelecer os 

critérios de escolha dos estudantes concorrentes, cujos dados serão preenchidos na ficha de 

inscrição. Na segunda etapa, as fotografias serão avaliadas por uma comissão composta por 

profissionais da área, estabelecida pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. 

4.2. VÍDEO 

 
4.2.1. Público Alvo: Estudantes dos Anos Iniciais 1° ao 5° ano, Anos Finais 6º ao 9º ano, Ensino 

Médio e EJA previamente selecionados pelas escolas públicas e particulares de Garanhuns. Os 

concorrentes poderão se inscrever somente de forma individual. Cada escola poderá participar 

com até dois estudantes de cada segmento de ensino (Anos Iniciais 1° a 5° ano, Anos Finais 6° 

a 9° ano, Ensino médio e EJA). 

 
4.2.2. Tema do Vídeo: Serão aceitos vídeos que demonstrem o tema “Qual o Verdadeiro Valor 

das Árvores de Nossa Cidade”, com intuito de enaltecer a relevância da contribuição das 

espécies florestais na cidade de Garanhuns; 

 
4.2.3. Formato do Vídeo: 

 
1° - Cada participante é responsável pelo tipo de equipamento utilizado para fazer o vídeo; 

 
2° - Os vídeos inscritos deverão ter, no máximo, 5 (cinco) minutos (curta metragem); 
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3° - É responsabilidade do proponente e/ou da escola a autorização para uso de imagem, se 

houver; 

 
4° - Os formatos de vídeos indicados são MP4, MOV, WMV. 

 
5° - Os vídeos deverão ser de autoria do estudante inscrito, e inéditos, ou seja, que não tenham 

sido publicados ou não estejam concorrendo em outras premiações. 

6° - Os estudantes inscritos dos Anos Iniciais - 1° ao 4° ano poderão enviar os vídeos sem a 

necessidade de passar por edição, sendo necessário apresentar-se durante a realização do vídeo, 

com o seu nome e a escola representante . 

7° - Os estudantes inscritos dos Anos Finais - 6° ao 9°, Ensino Médio e EJA poderão enviar os 

vídeos editados, e incluir no início ou final do vídeo os créditos, como por exemplo: 

Tema do vídeo: Qual o Verdadeiro Valor das Árvores de Nossa Cidade 

Nome do participante/estudante; 

Nome completo da escola; e 

 
Nome do concurso: XIII Concurso Escolar de Educação Ambiental 

 
4.2.4. Envio do Vídeo: 

 
1° - Os vídeos deverão ser disponibilizados por meio de link de acesso gerado, através do drive 

do gmail; 

2° - Cada participante deverá gerar o link por uma conta do Gmail. Para criar o link por meio do 

drive do gmail realiza o upload do vídeo para o drive, após o vídeo inserido no drive, apertar com 

botão direito, clicando em cima do vídeo, ao abrir a janela, clicar na aba “gerar link 

compartilhável”, e copiar o link para área de destino. Segue um tutorial de como gerar um link 

pelo google drive ( COMO GERAR LINK DE UM VÍDEO NO GOOGLE DRIVE - YouTube ). 

3° - Cada concorrente enviará 01 (uma) vídeo. Os links de cada vídeo deverão ser encaminhadas 

pelo e-mail do Concurso Escolar de Educação Ambiental ceea.codema@gmail.com , de acordo 

com a data discriminada no item 5; 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3rTvxXUZA8
mailto:ceea.codema@gmail.com
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4° - No encaminhamento do link do vídeo para o e-mail deverão discriminar no Assunto: nome 

da escola - tipo de Ensino (Ensino do ano Iniciais, Ensino dos Anos Finais, Ensino Médio ou 

EJA) - Modalidade (Vídeo); 

5° - No corpo do e-mail deverão descrever: o nome completo do estudante, ano de ensino, idade 

do estudante, contato do estudante ou responsável, nome da escola, endereço da escola, o contato 

e nome do representante do estudante (professor (a), coordenador(a) ou diretor(a)) e uma breve 

descrição do vídeo (no máximo duas linhas). Logo abaixo das descrições do estudante, escola, 

representante do estudante, inserir o link do vídeo. Para cada e-mail encaminhado será confirmado 

o recebimento do mesmo; 

Importante: Encaminhar individualmente os emails de cada inscrito. E seguir estritamente o 

procedimento do encaminhamento do email. 

4.2.5. Critério de Avaliação: 

 
1° - Observação da idade do estudante; 

2° - Coerência entre o tema e o vídeo; 

3° - Qualidade do vídeo; 

4° - Originalidade; 

 
5° - Emoção captada pelo vídeo; 

 
6° - Atendimento aos critérios de elaboração da obra; 

 
4.2.4. Seleção: A primeira etapa da seleção deve ser realizada pelas escolas, cabendo a essas 

estabelecer os critérios de escolha dos estudantes concorrentes, cujos dados serão preenchidos na 

ficha de inscrição. Na segunda etapa, os vídeos serão avaliados por uma comissão composta por 

profissionais da área, estabelecida pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. 
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5. DO CALENDÁRIO 

 
DESCRIÇÃO DATA/PERÍODO 

Publicação do  Edital (site da prefeitura de 

Garanhuns) 

16 de julho de 2021 

Inscrição das escolas/estudantes 01 a 31 de agosto 2021 

Período de produção dos materiais 

(Foto e Vídeo). 

01 de setembro a 03 de outubro de 2021 

Entrega das fotografias e vídeos 04 a 08 de outubro de 2021 

Divulgação dos resultados 09 de novembro de 2021 

Entrega da Premiação 20 a 30 de novembro de 2021 

 
 

6. DO LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS E PREMIAÇÃO 

 
6.1. O XIII Concurso e Escolar de Educação Ambiental - CEEA será realizado integralmente de 

forma virtual. 

6.2. A premiação será organizada por agendamento, realizada pela equipe organizadora da 

Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, para os estudantes contemplados em 1°, 

2° e 3° lugar nas modalidades de fotografia e vídeo. 

7. DO RESULTADO 

 
7.1. A divulgação das premiações em 1°, 2° e 3° lugar das modalidades do XIII Concurso Escolar 

de Educação Ambiental - CEEA será disponibilizada no site da Prefeitura de Garanhuns 

(Prefeitura Municipal de Garanhuns – Prefeitura Municipal de Garanhuns), conforme a data 

descrita no item 5. 

7.2. Todos os participantes do XIII Concurso Escolar de Educação Ambiental-CEEA receberão 

certificados de participação do Concurso encaminhados por e-mail. 

8. DA PREMIAÇÃO 

 
8.1. A premiação será destinada aos ganhadores do XIII Concurso Escolar de Educação 

Ambiental-CEEA nas colocações de primeiro, segundo e terceiro lugares das modalidades de 

fotografia e vídeo de cada segmento de Ensino dos Anos Iniciais 1° ao 5°, Anos Finais 6° ao 9°, 

Médio e EJA. 

https://garanhuns.pe.gov.br/
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8.2. A premiação para os primeiros colocados serão tablets, material eco-educativo e certificado 

de 1° colocado. 

8.3. Os segundos e terceiros colocados serão premiados com material eco-educativo e certificados 

de 2° e 3° colocados. 

8.4. Ao todo serão contemplados 24 ganhadores, sendo oito estudantes em primeiro lugar, oito 

estudantes em segundo lugar e oito estudantes em terceiro lugar, das modalidades de fotografia e 

vídeo. 

8.5. A divulgação da premiação será realizada por meio de evento on line, no dia 9 de novembro. 

O endereço virtual do evento será transmitido por e-mail para as escolas inscritas. 

8.5. Após o resultado da premiação do XIII Concurso Escolar de Educação Ambiental, será 

encaminhada para o email das escolas dos respectivos premiados a relação das datas e local da 

entrega do prêmio. 

9. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
9.1. O XIII Concurso escolar de Educação Ambiental sofreu adequações para ser realizado no 

formato virtual, incluindo nesta edição somente as modalidades fotografia e vídeo, com intuito de 

evitar aglomerações ou outros tipos de situações que coloquem em risco a integridade física dos 

participantes do XIII CEEA, no entanto, deverão ser respeitados todos os protocolos sanitários 

previstos para a pandemia Covid-19. 

9.2. Após o envio das fotografias ou dos vídeos, não poderão ser feitas correções ou alterações 

nas obras ou em qualquer documento. 

9.3. A SDRMA não se responsabiliza por eventuais danos ou extravios dos materiais, provocados 

antes da sua recepção pela organização do concurso. 

9.4. Ao preencher a ficha de inscrição e participar do concurso, a escola e os estudantes 

concorrentes cedem a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SDRMA, os 

respectivos direitos de reprodução e divulgação integral e/ou parcial dos trabalhos desenvolvidos, 

mediante a citação de autoria, seja em calendários, jornais, cartilhas ou internet, entre outros. 

9.5. Todo participante deste concurso declara, com o ato de sua inscrição, conhecer e concordar 

plenamente com este Regulamento. 
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9.6. O presente edital estará disponível no portal da Prefeitura de Garanhuns – 

www.garanhuns.pe.gov.br – e na sede da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio 

Ambiente, no endereço Av. Irga, s/n, bairro Severiano Moraes Filho, Centro Administrativo II. 

9.7.  Dúvidas e outros esclarecimentos sobre o conteúdo deste edital poderão ser obtidos através 

do E-mail: ceea.codema@gmail.com  

9.8.  O presente Regulamento entra em vigor a partir da sua data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário.  

 

Garanhuns, 16 de julho de 2021. 

 

 

 

____________________________________________ 

Pâmela Rodrigues Azevedo 

Secretária Interina de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Gilberto Miranda Barbosa 

Presidente do CODEMA

http://www.garanhuns.pe.gov.br/
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