
  

 

PRIMEIRO EDITAL – ESCREVENDO A SUSTENTABILIDADE - 2016 

O Instituto Limpa Brasil – Let’s do it! em parceria com a Secretaria Municipal da 

Educação de Fortaleza (SME) torna público o “I Edital Escrevendo a 

Sustentabilidade” com o objetivo de estimular a criatividade e a reflexão dos 

alunos do Ensino Fundamental II , através da produção de um texto dissertativo 

sobre a relação entre o homem e o meio ambiente. 

 

1. DAS ENTIDADES PROMOTORAS DO PRESENTE EDITAL 

 

I. INSTITUTO LIMPA BRASIL – LET’S DO IT! 

O Instituto Limpa Brasil – Let’s do it! - é a instituição brasileira do 

movimento cívico mundial denominado Let’s do it! que atua, 

desde 2014, na cidade de Fortaleza, na promoção de atividades 

de conscientização e de preservação ambiental dentro e fora do 

espaço escolar. As estratégias do Programa Limpa Brasil estão 

ligadas ao fortalecimento da consciência do ser coletivo por meio 

do aprendizado sobre educação ambiental, gestão dos resíduos 

sólidos, reciclagem, meio ambiente e cuidado com o futuro. 

II. SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE FORTALEZA, 

com sede no Município de Fortaleza/CE, sito à Avenida 

Desembargador Moreira, 2875 – Dionísio Torres - CEP 60170-

002. Telefones: 3459-7012, é responsável pela Rede Municipal 

de Educação, e pela formulação de políticas públicas e diretrizes 

gerais, visando à otimização e à garantia de padrões de 

qualidade do modelo educacional  e o consequente aumento dos 

índices de escolaridade.  

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

I. Dentre às consequências trazidas pelo aumento das populações 

e das mudanças dos padrões de consumo da sociedade 

moderna, a transformação dos ecossistemas é, uma das mais 



  

preocupantes, capaz de ocasionar danos irreversíveis e 

comprometer suas funções ecológicas. 

É de extrema importância que a escala das ações humanas 

esteja totalmente relacionada com a capacidade da Terra de 

sustentá-las. Dessa forma, com padrões de produção e de 

consumo insustentáveis seremos conduzidos à ultrapassagem 

dos limites seguros de importantes processos para a manutenção 

da vida no planeta. O aumento no consumo de energia, água, 

minerais e elementos da biodiversidade são responsáveis por 

problemas ambientais, como a poluição da água e do ar, a 

contaminação e o desgaste do solo, o desaparecimento de 

espécies animais e vegetais e o agravamento das mudanças 

climáticas. Assim, ações que promovam o incentivo à reflexão 

para a mudança de atitude e do resgate de valores, como o 

respeito à diversidade, à inclusão social e à educação para a 

sustentabilidade são essenciais para construir uma sociedade 

mais sustentável.   

 

3. DO OBJETIVO 

I. Despertar, nos estudantes, o interesse pela reflexão dos temas 

relacionados ao cuidado com o meio ambiente, a reciclagem, os 

resíduos sólidos, a ética, o senso coletivo e a cidadania por meio 

do incentivo à reflexão, à escrita e ao debate desses assuntos 

nos ambientes educacionais.  

4. DA REDAÇÃO 

I. Tema 

i. Escrevendo a Sustentabilidade: resíduos sólidos, 

reciclagem e meio ambiente, o que temos a ver com isso?  

 

II. Formato 

i. O texto deverá ser inscrito no tipo dissertativo- 

argumentativo. 

ii. O texto deve ser redigido em língua portuguesa com no 

mínimo 20 e no máximo 30 linhas.  



  

iii. O julgamento levará em conta à pertinência quanto ao 

tema proposto pelo concurso e os critérios de avaliação 

dispostos no item 6 deste Edital. 

 

5. DA INSCRIÇÃO 

I. Abrangência 

i. Alunos do 6º ao 9º do Ensino Fundamental das Escolas 

Municipais de Fortaleza/CE. 

 

II. Condicionantes 

i. Podem participar do Edital Escrevendo a Sustentabilidade, 

os alunos regularmente matriculados do 6º a 9º ano do 

Ensino Fundamental, na Rede Pública Municipal de 

Fortaleza/CE. 

ii. O texto, mesmo que desenvolvido em grupo, deve ser 

inscrito no nome de apenas um participante. No caso de 

experiência coletiva, devem ser mencionados os demais, 

porém, a premiação será no nome do inscrito. A 

organização do concurso não se responsabiliza pela 

divisão do prêmio entre os demais integrantes do grupo. 

iii. Ao se inscrever, o participante autoriza automaticamente o 

Instituto Limpa Brasil – Let’s do it! e a Secretaria Municipal 

da Educação de Fortaleza a utilizar, publicar e reproduzir, 

por meio de jornais, revistas, rádio e internet, o conteúdo, 

respeitando-se a propriedade intelectual do autor da 

redação. 

III. Procedimentos para inscrição 

 

http://www.sme.fortaleza.ce.gov.br/acessenossos serviços/educação 

 

 

6. DA AVALIAÇÃO DAS REDAÇÕES 

I. Critérios de avaliação 

http://www.sme.fortaleza.ce.gov.br/acessenossos%20serviços/


  

Os critérios de avaliação para a classificação das redações 

inscritas nesse edital serão: adequação ao tema proposto e à 

tipologia textual, coerência e coesão textual, adequação 

gramatical, criatividade e originalidade e estética. 

i. Adequação ao tema proposto e à tipologia textual 

O texto deverá estar de acordo com o tema proposto no 

item 4.I.i desse mesmo edital e deverá estar de acordo 

com o gênero dissertativo, item 4.II.i. 

ii. Coerência e coesão 

O texto a ser apresentado deverá conter boa coerência e 

coesão. 

Entende-se por um texto com boa coerência textual aquele 

com a existência de clareza e organização das ideias, bem 

como o bom desenvolvimento da progressão temática ao 

longo do texto. 

Por boa coesão textual entende-se como aquele texto que 

apresente um desenvolvimento coordenado das ideias e 

uma boa paragrafação. 

iii. Adequação gramatical 

Adequação das atuais regras gramaticais da língua 

portuguesa.  

iv. Criatividade e originalidade 

O texto a ser apresentado deverá buscar a criatividade e a 

originalidade, isto é, mostrar, no texto, clareza e 

originalidade de maneira a evitar a utilização de fórmulas 

prontas, ideias desconexas, opiniões emprestadas, frases 

e juízos já desgastados de tanto serem reproduzidos. 

v. Estética 

Esse critério se refere à apresentação estética da redação, 

tais como: respeito ás margens, legibilidade, ausência de 

rasuras em demasiado, paragrafação e pontuação 

adequada.  

II. Avaliadores 



  

i. A comissão de julgadores das redações concorrentes 

neste edital será composta pelo corpo avaliador 

competente de técnicos da Secretaria Municipal da 

Educação. 

 

7. DO CRONOGRAMA 

A inscrição poderá ser feita até o dia 30.09.16 às 18h00 – horário de 

Fortaleza, através do site da Secretaria de Educação. 

http://www.sme.fortaleza.ce.gov.br/acessenossosserviços/educaçãolimpa 

Brasil - Redação.  

I. Entrega da Redação em folha padrão (anexo 1) até o dia  

21.10.16, nos respectivos Distritos de Educação (Equipe de 

Programas e Projetos). 

II. O resultado do presente edital será divulgado dia 04/11/2016. 

III. A solenidade de entrega da premiação será realizada em data 

que será oportunamente divulgada.  

 

8. DA PREMIAÇÃO 

i. Serão premiados os três primeiros melhores textos julgados pela Comissão 

Julgadora, e serão premiados da seguinte forma: 

1º Lugar - Aluno: 7 ingressos do Beach Park, 70 itens produtos Indaiá / 

Professor: 3 ingressos para o Beach Park, 20 itens produtos Indaiá. 

2º Lugar -  Aluno: 5 ingressos para o Beach Park, 60 itens produtos Indaiá / 

Professor: 3 ingressos para o Beach Park, 20 itens produtos Indaiá. 

3º. Lugar – Aluno: 3 ingressos para o Beach Park, 50 itens produtos Indaiá / 

Professor: 3 ingressos para o Beach Park, 20 itens produtos Indaiá. 

 

ii. Os vencedores serão divulgados no dia XXXXX pelo site da 

http://www.sme.fortaleza.ce.gov.br/acessenossos serviços/educação. 

iii. As redações vencedoras serão disponibilizadas na página da SME 

e do Limpa Brasil Let’s do It! (www.limpabrasil.net)  , e também poderão ser 

divulgadas nos veículos de comunicação, mídias impressas. 

http://www.sme.fortaleza.ce.gov.br/acessenossosserviços/
http://www.sme.fortaleza.ce.gov.br/acessenossos%20serviços/
http://www.limpabrasil.net/


  

 

 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

I. Quaisquer alterações de datas e prazos poderão ser realizadas 

mediante a publicação aberta de documento oficial pelas 

instituições organizadoras. 

II. Estão impedidos de participar do Concurso os membros das 

Comissões Julgadoras, bem como seus parentes em linha reta, 

colateral ou afim, até o segundo grau.  

III. Serão desclassificados os trabalhos que não se enquadrarem no 

tema e nas especificações deste regulamento, se identificados 

como plágio, bem como aqueles que forem entregues fora do 

prazo por este Edital também especificado. 

 

 

 


