I Concurso Cultural: Tecendo Saberes
Entendendo que a inteligência deve ser reforçada e estimulada em todos os
momentos, a Fundação Antonio Meneghetti lança o Concurso Cultural “Tecendo
Saberes”. Em Parceria com a Promotoria de Justiça da Comarca de Faxinal do Soturno e
Restinga Sêca, o concurso visa valorizar o conhecimento produzido por estudantes das
cidades que compõem essas comarcas.
Do público alvo
Escolas municipais ou estaduais localizadas nos municípios da Comarca de
Faxinal do Soturno e Restinga Sêca (Faxinal do Soturno; Dona Francisca; Ivorá; Nova
Palma, São João do Polêsine e Restinga Sêca);
Alunos matriculados nos anos finais do Ensino Básico (6º ao 9º ano) em qualquer
dessas escolas.
Da temática e forma de participação
O concurso será dividido em quatro temática, sendo que cada uma delas busca
materiais de um determinado tipo, conforme apontado abaixo:
a) Alimentação saudável: produção de um vídeo, de até 3 minutos, demonstrando
uma receita saudável e nutritiva, utilizando um legume, verdura ou fruta. Para a
avaliação será considerada a criatividade e o valor alimentício da receita. O aluno
inscrito deve aparecer ao menos em algum momento do vídeo.
Inspire-se: encurtador.com.br/jlxyL
b) Resíduos sólidos: reutilização de resíduo sólido, dando a ele nova função que deve
ser útil e esteticamente bonita. A avaliação será feita mediante o envio de uma
imagem antes-depois do material. É considerado material sólido qualquer
embalagem ou objeto danificado, que iria para o descarte. A premiação será
concedida mediante a apresentação do objeto fisicamente.
Inspire-se: encurtador.com.br/nBKV7
c) Patrimônio Cultural: escolher e fotografar um local entendido como patrimônio
cultural do seu município (dentre os municípios da Comarca de Faxinal do
Soturno). Enviar a fotografia em formato digital e dizer de que local ela foi tirada.
A fotografia deve demonstrar o valor cultural do ponto escolhido.
Inspire-se: encurtador.com.br/iIKU0
d) Vida e saúde mental: redação de até 30 linhas (em formato digital, fonte Arial,
tamanho 12), sobre a temática: “as novas formas de estudar e aprender: como
organizar a rotina fora da escola”. A redação deve ser escrita no tipo textual
dissertativo.
Inspire-se: encurtador.com.br/koyLU

Do envio das produções
O envio do material deverá ser feito para o Professor Padrinho da turma –
conforme cadastro da escola – que será responsável pela inscrição do aluno. No dia 30 de
outubro, o Professor Padrinho enviará todo o material de sua turma para a Fundação
Antonio Meneghetti para a avaliação, por meio de alimentação de pasta que será
compartilhada com ele após a inscrição.
Da premiação
Serão premiados os melhores trabalhos dos estudantes de cada uma das categorias,
considerando todos os envios:
1º lugar de cada uma das quatro categorias: Tablet + kit Inteligência;
2º lugar de cada uma das quatro categorias: Kit inteligência
Além disso, cada Professor Padrinho do aluno vencedor receberá também um
Tablet. Dentre os quatro, o professor que tiver apadrinhado mais trabalhos ganha também
um notebook.
Da avaliação e premiação
A avaliação será realizada por pontuação, considerando dois avaliadores da
Fundação Antonio Meneghetti e um representante da Promotoria de Justiça da Comarca
de Faxinal do Soturno.
O resultado será divulgado no dia 30 de novembro, no site da Fundação Antonio
Meneghetti, bem como comunicado aos ganhadores.

Ficha de inscrição das turmas
(a ser preenchida pelo professor padrinho da turma)

Escola: ________________________________________________________________
Cidade: ________________________________________________________________
Ano: ______

Turma: ________ Quantidade de alunos: ________

Professor Padrinho: ___________________________________________________
E-mail (conta google): _____________________________________
Telefone: ________________________________

______________________________
Assinatura

