REGULAMENTO ECOGINCANA DO PLÁSTICO 2014
O Conselho Comunitário Consultivo do Polo Petroquímico do Sul, dando continuidade ao Projeto Ação
Sustentável, promove em 2014 mais uma campanha ambiental destinada às escolas das três cidades vizinhas
do complexo petroquímico, Montenegro, Nova Santa Rita e Triunfo.
A Ecogincana do Plástico representa a segunda etapa do Projeto Ação Sustentável, que contou no ano
passado com o Concurso Cultural Água Elemento Vida. Desta vez, o foco reside na correta reciclagem de
resíduos plásticos, com destaque para suas possibilidades de reaproveitamento.
Sendo assim, a Ecogincana busca deixar um importante legado para as cidades envolvidas, tanto na
conscientização dos estudantes, famílias e comunidade, quanto na importância e hábito do ato de separar o
resíduo e no incentivo ao reúso.

PRIMEIRA FASE
Todas as escolas de Montenegro, Nova Santa Rita e Triunfo serão convidadas a participar da primeira fase do
projeto.
As escolas terão o período de 1 (um) mês para coletarem a maior quantidade de resíduos, respeitando as
seguintes categorias:
Sacássia: Sacolas plásticas, embalagens de arroz, farinha, feijão, macarrão e sacos plásticos de pão;
Fester: Copos, pratos e talheres descartáveis de PS;
Potelino: Potes de margarina, iogurte, achocolatado, shampoo, condicionador, sabonete líquido e
embalagens de materiais de limpeza;
Oleandro: Garrafas de óleo de cozinha;
Petúnia: Garrafas PET.
As cinco escolas de cada cidade que mais coletarem (considerando o peso do material) neste período, de
forma proporcional ao número de alunos da escola, serão selecionadas para seguirem para a segunda fase
da Ecogincana;

PALESTRA SOBRE SUSTENTABILIDADE
Um representante das empresas do Polo ministrará uma palestra em cada município voltado para a
conscientização sustentável e a importância da preservação ambiental. Esse momento será voltado para
todas as escolas, para os conselheiros e membros da comunidade que tiverem interesse em participar da
capacitação.

SEGUNDA FASE
• Para a execução das tarefas da Ecogincana, a escola deverá envolver o maior número possível de
alunos;
•

Cada escola deverá ter no mínimo um e no máximo dois professores orientadores;

•

Todas as escolas serão incentivadas a coletarem o máximo de matéria-prima para a confecção de
seus materiais, inclusive as tintas;

•

Receberão dicas e ideias de como coletar esses materiais, como por exemplo, arrecadando as sobras
que cada aluno/família tenha em casa;

•

Dicas e informações da Ecogincana serão postadas periodicamente ao longo do andamento das
tarefas na página do Polo no facebook (www.facebook.com/falecomopolo).

DIVULGAÇÃO DOS SELECIONADOS
As cinco escolas selecionadas de cada cidade serão divulgadas até o dia 16 de junho, através do site
www.falecomopolo.com.br e do e-mail informado na ficha de inscrição.

OFICINA PARA PROFESSORES
No início da segunda fase da Ecogincana, será realizada uma oficina de reciclagem com os professores das
15 escolas participantes, voltada para o reaproveitamento de materiais. O ministrante será um profissional
capacitado na área de reciclagem.
– Cada escola poderá indicar 2 professores;
– A capacitação terá duração de três semanas, acontecendo durante uma semana em cada cidade:
Nova Santa Rita: de 23 a 27 de junho
Montenegro: de 30 de junho a 4 de julho
Triunfo: de 7 a 11 de julho
O cronograma poderá sofrer ajustes, dependendo da disponibilidade das escolas.
•

Nas oficinas com os professores, o instrutor ensinará técnicas de reaproveitamento e confecção de
materiais que possam gerar renda para a escola;

•

A partir destas oficinas os professores estarão capacitados a ensinarem as técnicas aos seus alunos;

•

Além das técnicas de reaproveitamento, também serão capacitados para confeccionar uma
decoração natalina, que será uma das tarefas e deverá ser criada para o fechamento do projeto.

No primeiro dia da oficina, cada uma das 15 escolas participantes receberá um kit com materiais necessários
para iniciar o projeto:
• 10 pincéis;
• Tintas primárias/secundárias;
• Vazador e furador;
• Ferro de solda;
• Fita lacre – 2.000 m;
• Alicate de manuseio;
• Vídeo-aula.

TAREFAS DA ECOGINCANA
1ª RECOLHIMENTO DE MATERIAL A SER RECICLADO
Durante todo o andamento da Ecogincana, cada escola deverá recolher o máximo de resíduos plásticos a
serem reciclados, respeitando a tabela de itens permitidos da primeira fase.
Além de pontuar as escolas que mais coletarem o material (vide detalhes nos critérios de avaliação), a
separação correta dos grupos de materiais também será levada em conta.
O material será recolhido e comprado por uma empresa de reciclagem e o valor arrecadado será revertido
em créditos para compra no término da Ecogincana.

2ª PÁGINA NO FACEBOOK
Cada escola deverá criar uma página no Facebook, voltada para a Ecogincana, com o nome de sua equipe.
Logo que criada, deve enviar por e-mail o link da página junto ao nome da escola e da equipe, e deverá
colocar o selo da competição na foto da página, que será fornecido pela comissão. Na página deverão ser
postadas fotos, dicas e demais informações sobre a equipe que a escola julgar interessante divulgar,
vinculada à Ecogincana. O conteúdo deve ser inédito e criativo.
As postagens poderão ser compartilhadas pela página oficial do Fale com o Polo, com os devidos créditos à
escola. A página terá os seguintes critérios de avaliação:
Número de fãs (a partir do início da tarefa);
Número de postagens diferentes relacionadas ao assunto;
Quantidade de curtidas em uma única postagem;
Quantidade de compartilhamentos em uma única postagem.
Obs.: Se a escola já tem página no Facebook (que não seja perfil pessoal), ela pode utilizar a mesma para
inserir os conteúdos exigidos pela tarefa, comunicando previamente a comissão.

3ª FEIRINHA
As escolas participantes deverão realizar uma feirinha para venda dos produtos reciclados à comunidade.
•
•
•
•

Cada escola deverá promover uma feira no decorrer da Ecogincana;
A data e o local (na escola ou em espaço público) a ser realizada e os preços dos produtos são de
responsabilidade da escola;
A feira deve respeitar os critérios de avaliação (vide detalhes na seção correspondente).
A escola poderá realizar quantas feiras desejar, porém apenas uma será pontuada.

4ª DECORAÇÃO NATALINA
As equipes deverão criar peças para decoração de Natal, com o objetivo de enfeitar suas escolas.
•
•

É preferível que a decoração seja externa, para tornar visível o trabalho para a comunidade;
A decoração será submetida a avaliação de uma comissão formada por representantes das
empresas do Polo, do Conselho Comunitário Consultivo e da Argerick Comunicação.
• Será avaliado:
Confecção de uma peça principal com, no mínimo, 200 x 100 cm;
Confecção de, no mínimo, cinco peças secundárias, com a medida mínima de 100 x 50 cm;
Criatividade, reaproveitamento de materiais e conjunto.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO | PONTUAÇÃO
• PÁGINA NO FACEBOOK
Número de fãs (a partir do início da tarefa);
Número de postagens diferentes relacionadas ao assunto;
Quantidade de curtidas em uma única postagem;
Quantidade de compartilhamentos em uma única postagem.
A soma dos quatro critérios resultará na colocação de cada escola:
1º lugar - 5 pontos
2º lugar - 4 pontos
3º lugar - 3 pontos
4º lugar - 2 pontos
5º lugar - 1 ponto
• FEIRINHAS
•
Mínimo de 10 produtos diferentes para serem comercializados – 10 pontos
•
Participação de, pelo menos, 10 alunos e 1 professor – 5 pontos
•
Comprovação da realização do evento através de fotos e vídeos – 5 pontos
• DECORAÇÃO DE NATAL
•
Confecção de uma peça principal – 10 pontos
•
Confecção de, no mínimo, 5 peças secundárias – 10 pontos
•
Criatividade, reaproveitamento de materiais e conjunto – 10 pontos
• MATERIAL RECICLADO
As escolas de cada município receberão a seguinte pontuação referente ao material destinado para a
recicladora, levando em consideração o peso, de forma proporcional ao número de alunos:
1°lugar – 50 pontos
2°lugar – 45 pontos
3°lugar – 40 pontos
4°lugar – 35 pontos
5°lugar – 30 pontos

PREMIAÇÃO
Serão premiadas as três escolas melhor classificadas de cada cidade participante, que receberão:
 1° lugar - R$ 1.500,00 em crédito para compras; Um banco ecológico; Um troféu.
 2° lugar - R$ 1.000,00 em crédito para compras; Um banco ecológico; Um troféu.
 3° lugar - R$ 500,00 em crédito para compras; Um troféu.

CRONOGRAMA
• 15 de MAIO – Prazo para inscrições e início da coleta dos materiais da primeira fase
• 09 de JUNHO – Pesagem do material coletado
• 16 de JUNHO – Divulgação dos selecionados para a segunda fase da Ecogincana
• 23 a 27 de JUNHO – Capacitação dos professores de Nova Santa Rita
• 30 de JUNHO a 04 de JULHO – Capacitação dos professores de Montenegro
• 07 a 11 de JULHO - Capacitação dos professores de Triunfo
• 14 de JULHO a 23 de NOVEMBRO – Desenvolvimento do Projeto | Realização das tarefas
• 24 a 28 de NOVEMBRO – Avaliação das tarefas | Visita às escolas para analisar a decoração natalina
• 08 A 12 DE DEZEMBRO – Premiação nas escolas

IMPORTANTE
- Para participar da competição é preciso conhecer e aceitar de forma incondicional todos os termos e
condições deste regulamento;
- A escola e seus membros participantes (alunos, professores e demais funcionários) cedem ao Conselho
Comunitário Consultivo e ao Polo Petroquímico do Sul, gratuita e automaticamente, o uso de seus nomes,
imagens e vozes, bem como a filmagem e veiculação por qualquer meio de comunicação deste concurso;
- O Conselho Comunitário Consultivo e o Polo Petroquímico do Sul não se responsabilizam por tarefas
perdidas, atrasadas, incompletas, inválidas, extraviadas ou corrompidas, as quais serão desclassificadas;
- Ficará a critério das escolas vencedoras escolherem o que adquirir com o valor da premiação, devendo ser
repassado para a Empresa Promotora e não podendo ultrapassar o valor estipulado;
- As dúvidas e esclarecimentos que não puderem ser solucionados por este regulamento, serão dirimidos
pelos responsáveis. A organização do evento reserva o direito de mudar o regulamento em caso de força
maior;
- O Conselho Comunitário Consultivo e o Polo Petroquímico do Sul reservam-se no direito de desqualificar
qualquer participante que julgue estar manipulando a operação da competição ou violando os termos e
condições dispostos neste Regulamento;
- Em caso de dúvidas, entre em contato através do telefone 0800 643 1487 ou do e-mail
falecom@falecomopolo.com.br.

