
                                                                                                 

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMA

COORDENADORIA DE BIODIVERSIDADE – COBIO

REGULAMENTO

II  CONCURSO  DE  REDAÇÃO  NO  PROGRAMA  DE  VISITAÇÃO  AO  PARQUE
ESTADUAL BOTÂNICO DO CEARÁ, “MEU DIA NO PARQUE BOTÂNICO”

A Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Ceará (SEMA), por meio da Coordenadoria
da Biodiversidade (COBIO), torna público para conhecimento dos interessados, abertura
do II  CONCURSO DE REDAÇÃO “Meu dia no Parque Botânico”,  em parceria com o
Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia – IMAC e Faculdade Terra Nordeste –
FATENE. A ação tem a finalidade de incentivar discussões, reflexões e práticas acerca da
Educação  Ambiental  baseadas  na  Vivência  com  a  Natureza,  além  de,  buscar
compreender que sensações e conhecimentos são apreendidos pelos estudantes durante
a visita ao Parque Estadual Botânico do Ceará (PEBCE).

1 DOS OBJETIVOS

1.1 Geral

Incentivar  os  estudantes  do  Ensino  Fundamental  I,  Fundamental  II  e  Ensino  Médio,
regularmente matriculados nas escolas da rede Estadual e Municipal, os quais tiveram
participação efetiva nas aulas de campo realizadas, no período de Abril  a  Outubro de
2019, no Programa de Visitação ao Parque Estadual Botânico do Ceará, “Meu dia no
Parque Botânico”, a elaborar uma redação relatando essa experiência.

1.2 Específicos

1.2.1 Oportunizar o conhecimento da Política Estadual de Educação Ambiental Lei nº
14.892/2011;

1.2.2 Aprofundar e reforçar a percepção do Meio Ambiente por meio da experimentação
de Vivências com a Natureza;

1.2.3  Provocar  reflexões  acerca  do  tema,  tendo  em  vista  a  elaboração  textual  do
aprendizado adquirido por ocasião da visita ao Parque Estadual Botânico do Ceará;

1.2.4  Incentivar  a  visitação  escolar  ao  Parque  como  forma  de  estimular  o
desenvolvimento de Projetos de Educação Ambiental nas Escolas;

1.2.5  Buscar  compreender  as  sensações  e  conhecimentos  apreendidos  pelos  alunos
durante a visitação ao Parque Estadual Botânico do Ceará.
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2 DA REDAÇÃO

2.1 A produção textual  deverá atender  a tipologia  expositiva, que tem como objetivo
informar e esclarecer o leitor por meio da exposição de um determinado assunto ou tema.
Portanto, não havendo necessidade de convencer o leitor, o texto deve ter o intuito de
expor sensações e conhecimentos adquiridos por meio de Aulas de Campo, no Parque
Estadual Botânico.

2.2 Título: “Meu dia no Parque Botânico”.

2.3 Extensão: de 10 a 20 linhas.

3 DAS CATEGORIAS

3.1 Os educandos devidamente cadastrados dos níveis Fundamental I, Fundamental II e
Ensino  Médio,  que  participaram efetivamente  do  Programa de  Visitação  ao Parque
Estadual Botânico do Ceará, concurso de Redação: “Meu dia no Parque Botânico” ,
concorrerão somente com os alunos inscritos no mesmo nível de ensino.

3.2 Serão classificados os nove melhores trabalhos, sendo três de cada nível de ensino:
Fundamental I, Fundamental II e Ensino Médio.

Observação: a participação no Concurso de Redação será opcional. Será entregue ao
professor  orientador  de  cada  turma  premiada,  certificação  de  honra  ao  mérito  pela
Secretaria do Meio Ambiente (SEMA), em data a ser definida.

4 DA PARTICIPAÇÃO

4.1 Poderão participar os alunos  das Escolas Estaduais e Municipais que participarem do
Programa de Visitação ao Parque Estadual Botânico do Ceará, devidamente matriculados
nos níveis Fundamental I, Fundamental II e Ensino Médio, de acordo com a especificação
do item 3.1.

4.2  O  trabalho  deverá  ser  produzido  pelos  alunos  selecionados  em  acordo  com  os
professores, após participação das Aulas de Campo no Parque.

4.3 Cada Escola será responsável  pela seleção das 02 (duas) melhores redações de
cada nível, que será entregue ao Parque Estadual Botânico do Ceará.

4.4 O texto enviado deverá ter o nome do Município, Escola, Professor orientador que
ministrou a Aula de Campo, assim como do aluno que fez a redação para o concurso.
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Observação: O aluno deve estar  ciente de que as informações contidas na redação
deverão ser de criação própria,  ficando vedado cópia de outras obras, salvo citações
expressas no texto com os devidos créditos do autor.

5 DO ATENDIMENTO DIFERENCIADO E ESPECÍFICO

5.1  A escola  cujo  participante  necessite  de  atendimento  diferenciado  e/ou  específico
deverá informar ao Parque Estadual Botânico do Ceará, qual atendimento a ser oferecido
ao aluno.

5.2  Na  folha  de  redação  não  pode  haver  qualquer  referência  às  necessidades  de
atendimento diferenciado e/ou específico do aluno.

5.3  O aluno  deve  dispor  de  documentos  comprobatórios  da situação  de atendimento
diferenciado declarada.

6 DA INSCRIÇÃO

6.1 As inscrições são gratuitas e opcionais, e deverão ser feitas pelo professor orientador
responsável  no  ato  da  visitação  ao  Parque  Estadual  Botânico  do  Ceará,  desde  que
atendam aos requisitos indicados nos subitens abaixo, e entregues na sede do Parque
Estadual Botânico do Ceará.

6.1.2 A ficha de inscrição para preenchimento será disponibilizada pelo Parque Estadual
Botânico para as escolas que participaram do Programa (ANEXO I).

6.1.3 Os participantes do  Programa de Visitação ao Parque Botânico “Meu dia no
Parque Botânico”  deverão encaminhar  a  ficha  de inscrição  preenchida e  o  trabalho
selecionado escrito na folha padrão (ANEXO II) ao Parque Estadual Botânico do Ceará,
localizado na CE 090 Km 03 Itambé – Caucaia-CE, CEP 61.602.815, aos cuidados da
COBIO/Coordenadoria da Biodiversidade sob a responsabilidade do Gestor do Parque
Estadual Botânico do Ceará. A Ficha de inscrição e o trabalho podem ser encaminhados
pelos correios ao Parque Estadual Botânico. 

6.1.4 A COBIO/SEMA não se responsabiliza pelos trabalhos que forem danificados ou
extraviados  durante  o  transporte,  cabendo  ao  concorrente,  Escola,  assumir  a
responsabilidade pela segurança e integridade do trabalho enviado.

6.1.5 As inscrições que apresentarem dados incorretos, incompletos ou inverídicos serão
automaticamente eliminadas durante o processo de triagem.
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7 DAS ETAPAS DE SELEÇÃO

Serão selecionados os textos dos alunos em etapa única, a saber:

7.1 Etapa única: na Escola/Professor;

7.1.1 A Escola/Professor receberá dos alunos concorrentes as redações para o processo
de seleção;

7.1.2 Cada Escola/Professor selecionará 02 (duas) Redações por cada nível para serem
encaminhadas ao Parque Estadual Botânico do Ceará.

8 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

8.1  As  redações  inscritas  no  Concurso  de  Redação  do  Programa  de  Visitação  ao
Parque “Meu dia no Parque Botânico” serão avaliadas segundo os seguintes critérios
técnicos:

8.1.1 A redação deverá ter entre 10 e 20 linhas e ser manuscrita, em língua portuguesa,
com caneta esferográfica azul ou preta. Deverá ser redigida pelo próprio aluno, à exceção
daqueles  que necessitem de atendimento  diferenciado e  específico,  conforme item 5
deste Regulamento;

8.1.2 A redação deverá conter título indicado neste Regulamento, abordando temática da
experiência  da  visitação  no  Parque  Estadual  Botânico  do  Ceará  e  que  retrate  a
mensagem principal do texto;

8.1.3  O  texto  deve  abordar  o  tema  relacionado  às  sensações  e  conhecimentos
apreendidos durante a Aula de Campo;

8.1.4 Serão observados a correção gramatical e sintática, a objetividade, a originalidade,
a ortografia, coerência, a organização das informações e o encadeamento das ideias;

8.1.5 O texto deverá ser inédito, não podendo ter sido publicado em quaisquer mídias ou
inscrito em concursos anteriores;

8.1.6 O texto deverá ser elaborado de forma a ter introdução, desenvolvimento das ideias
e conclusão, sequencialmente, dentro do limite de linhas estipulado: entre 10 e 20 linhas.
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9 DOS CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO
9.1 Serão desclassificadas as redações:

9.1.2 Impressas;

9.1.3 Sem relação com o tema proposto e/ou ilegíveis;

9.1.4 Com plágio;

9.1.5 Que descumpram qualquer um dos itens dispostos neste Regulamento.

10 DA PREMIAÇÃO

10.1 Os alunos autores das 09 (nove)  redações premiadas e respectivamente,  os 09
(nove)  professores  orientadores,  receberão  certificação  de  honra  ao  mérito  pela
Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (SEMA);

10.2  Os  alunos  classificados  em primeiro  lugar  por  cada  nível  de  ensino  receberão
medalhas de ouro; os educandos classificados em segundo lugar receberão medalhas de
prata e os classificados em terceiro lugar farão jus a medalhas de bronze;

10.3 De cada Unidade de Ensino participante, os 2(dois) alunos autores das redações
selecionadas pela Escola, por cada nível de ensino, receberão certificados de honra ao
mérito pela participação no Concurso.

11 DO CRONOGRAMA

DATA ATIVIDADE

20/05/2019 a 
18/10/2019

Inscrições dos alunos no Concurso de Redação

20/05/2019 a 
18/10/2019

Período de elaboração das redações pelos alunos.

06/06/2019 a 
26/10/2019

Período de correção das redações na escola, pelo Professor 
orientador.

06/06/2019 a 
30/10/2019

Entrega das redações selecionadas pela escola no PEBCE

19/08/2019 a 
06/11/2019

Correção das redações selecionadas 
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08/11/2019 Divulgação das redações selecionadas

14/11/2019     Premiação.

12 DA DIVULGAÇÃO

12.1  A SEMA dará  ampla  divulgação a  todas as  fases  do  Concurso de  Redação  do
Programa de Visitação ao Parque Botânico do Ceará “Meu dia no Parque Botânico ”
por intermédio do site da SEMA: www.sema.ce.gov.br.

13 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 O ato de inscrição neste Concurso implica no total conhecimento e aceitação de
todos os itens deste Regulamento, bem como na cessão de uso e dos direitos de imagem
e dos direitos autorais das redações à SEMA, sem qualquer tipo de ônus, tendo em vista
o objetivo do Concurso (ANEXOS III e IV).

13.2 A SEMA, por intermédio da Coordenadoria de Biodiversidade e da Escola, reserva-se
o  direito  de  divulgação  das  redações,  bem  como  a  cessão  de  uso  dos  trabalhos  a
terceiros,  sem  qualquer  tipo  de  ônus  e  sem  a  necessidade  de  notificação  aos
participantes/responsáveis  legais,  assegurada  a  divulgação  da  autoria  e  o
reconhecimento dos devidos créditos na forma do art. 29 e seus incisos da Lei nº 9.610/98
(Lei de Direitos Autorais).

Parágrafo único. O objeto da presente cessão são as 03 (três) redações selecionadas por
cada nível no Concurso de Redação: “Meu dia no Parque Botânico”

13.3  Os  participantes  maiores  de  idade  e  os  responsáveis  legais  dos  participantes
menores de idade declaram que os trabalhos inscritos no  Concurso de Redação do
Programa de visitação ao Parque Estadual Botânico do Ceará “Meu dia no Parque
Botânico”  não infrinjam direitos de terceiros, não incorram em plágio, com reprodução
total  ou  parcial,  responsabilizando-se pelo  cumprimento  das normas constantes  deste
Regulamento (ANEXOS V e VI).

Parágrafo  único.  A  SEMA/COBIO  estão  eximidas  de  quaisquer  ônus  relativos  à
responsabilidade  por  plágio  ou  quaisquer  arguições  relativas  à  autoria  das  redações
selecionadas, devendo seus autores responderem pelas irregularidades apresentadas.
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13.4 Os textos enviados não serão devolvidos.

14 Os casos omissos serão dirimidos pela Equipe da COBIO/SEMA e Gestão do Parque
Estadual Botânico do Ceará.

Fortaleza, 07 de maio de 2019

Artur José Vieira Bruno
SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE - SEMA
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ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO

CONCURSO DE REDAÇÃO – “Meu dia no Parque Botânico”

Nome do aluno: ___________________________________________ Idade: _____ anos

Endereço:________________________________________________________________

Cidade: _____________________________UF:_______________

CEP: _______________________      Telefone 1:(__)_______________

E-mail:__________________________________________________________________

Nível de  Ensino:_________________________________________________________   

Escola: _________________________________________________________________

Número do Código do Censo Escolar da instituição no INEP: _______________________
________________________________________________________________________

Endereço da instituição: ____________________________________________________
_______________________________________________________________________

Cidade: ________________________UF: ____________ CEP: ____________________

Telefone:__________________

E-mail:____________________________________________

Nome do(a) professor(a) responsável: _________________________________________
_______________________________________________________________________

Disciplina: _______________________________________________________________

Atesto a veracidade das informações acima prestadas e declaro conhecer  e estar  de
acordo com o regulamento do Concurso de Redação “Meu dia no Parque Botânico”

_______________________________________
Assinatura do(a) Aluno (a)

_______________________________________
Assinatura do(a) professor(a) responsável

_______________________________________
Assinatura do(a) Diretor (a)/Coordenador(a)



ANEXO II

FOLHA DE REDAÇÃO

TÍTULO: “Meu dia no Parque Botânico”

1

2

3

4

5

6

7
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19

20

____________________________________
Assinatura do(a) Aluno(a)

____________________________________
Assinatura do(a) Professor(a) responsável



ANEXO III

AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE IMAGEM E DAS OBRAS PRODUZIDAS
PELOS ESTUDANTES DURANTE O PROGRAMA DE VISITAÇÃO AO PARQUE

ESTADUAL BOTÂNICO DO CEARÁ NO CONCURSO DE REDAÇÃO:

“MEU DIA NO PARQUE BOTÂNICO”

Nos termos da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 e da Lei 8.069, de 13 de julho de
1990,  _______________________________________________,  brasileiro(a),
portador(a)  da  cédula  de  Identidade  nº  ____________________________  órgão
expedidor________________, CPF nº_________________________,  residente  na
__________________________________________________________,  nº
_____________bairro_____________________,  cidade  _________________________,
na  qualidade  de  pai/mãe  ou  representante  legal  do(a)  estudante
______________________________ brasileiro(a), portador(a) da cédula de identidade nº
_________________________,  órgão  expedidor  _______________,  AUTORIZA
expressamente e a título gratuito: o registro fotográfico, a filmagem e a divulgação
ao público  da participação deste (a) estudante no Programa de visitação ao Parque
Estadual  Botânico  do  Ceará  “Meu dia  no  Parque  Botânico”  e  a  reprodução,  a
distribuição e a divulgação das obras produzidas coletivamente e com a participação
deste  (a)  estudante durante  o  Programa,  desde  que  estas  imagens  e  obras  sejam
eventualmente  usadas  e  divulgadas  exclusivamente  com  fins  pedagógicos  pela
Secretaria do Meio Ambiente do Ceará- SEMA, sem qualquer utilização econômica ou
exploração comercial do referido material.

________________________________________________

Assinatura

___________________, _____, de_____________ de 2019



ANEXO IV

CONCURSO DE REDAÇÃO – “Meu dia no Parque Botânico”

AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE IMAGEM E DAS OBRAS PRODUZIDAS
PELOS ESTUDANTES DURANTE O PROGRAMA DE VISITAÇÃO AO PARQUE

ESTADUAL BOTÂNICO DO CEARÁ:

“MEU DIA NO PARQUE BOTÂNICO”

Eu_________________________, brasileiro(a), portador(a) da cédula de identidade nº
_________________________,órgão expedidor________________,
CPF_________________________, residente
na__________________________________________________________________, nº
________________bairro_____________________,cidade_____________________do
Estado ________________, AUTORIZO expressamente e a título gratuito: o registro
fotográfico,  a  filmagem  e  a  divulgação  ao  público  de  minha  participação  no
Programa de visitação ao Parque Estadual Botânico do Ceará “Meu dia no Parque
Botânico”  e  a reprodução,  a  distribuição  e  a  divulgação das  obras produzidas
coletivamente  e com  a  minha  participação  durante  o  Programa,  desde  que  estas
imagens e obras sejam eventualmente usadas e divulgadas  exclusivamente com fins
pedagógicos  pela  Secretaria  do  Meio  Ambiente  -SEMA,  sem  qualquer  utilização
econômica ou exploração comercial do referido material.

________________________________________________

Assinatura

________________, _____, de________________de 2019



ANEXO V

CONCURSO DE REDAÇÃO – “Meu dia no Parque Botânico”

DECLARAÇÃO

Eu,_____________________________________________________,  responsável  legal

pelo  aluno  (a)________________________________________________declaro  que  o

trabalho inscrito no Concurso de Redação “Meu dia no Parque Botânico” não infringe

direitos  de  terceiros,  não  incorre  em  plágio,  com  reprodução  total  ou  parcial,

responsabilizando-me pelo cumprimento das normas constantes deste Regulamento.

_________________________________________________

Assinatura

________________, _____, de________________de 2019



ANEXO VI

CONCURSO DE REDAÇÃO – “Meu dia no Parque Botânico”

DECLARAÇÃO

Eu,  _____________________________________________________,  declaro  que  o

trabalho inscrito no Concurso de Redação “Meu dia no Parque Botânico,” é de minha

autoria e não infringe direitos de terceiros, não incorre em plágio, com reprodução total ou

parcial,  responsabilizando-me  pelo  cumprimento  das  normas  constantes  deste

Regulamento.

________________________________________________

Assinatura

________________, _____, de_________________de 2019


