Semana do Meio Ambiente 2012
“Ética com atitude”
O Colégio Presbiteriano Quinze de Novembro, comprometido com a formação integral de seus educandos, vivencia
no período de 1 a 5 de junho a SEMANA DO MEIO AMBIENTE (SMA) contemplando a proposta de nosso Projeto
Temático: Ética com atitude. O evento, a ser vivenciado pelos estudantes do Ensino Fundamental II e Ensino Médio,
pretende favorecer reflexões sobre os resultados da ação individual e coletiva no Meio Ambiente - com destaque
para a relação com as pessoas, com os espaços e com os elementos que os constituem. Considerando a esfera
teórica, mas principalmente a prática, a SMA pretende principalmente fomentar ações que poderão culminar em
atitudes mais responsáveis, pois acreditamos que mudanças individuais são extremamente relevantes e podem se
tornar coletivas se forem significativas.
1 - DESCRIÇÃO
1.1 - As atividades da SMA constituirão a Gincana do Meio Ambiente e estão divididas nas seguintes modalidades:
ação solidária - arrecadação de descartáveis; enduro ecológico; mostra de teatro; apresentação de solução para
problema identificado; gincana de conhecimentos.
1.2 - O período de realização será de 1 a 5/6 e contemplará o seguinte calendário:
1/6 – ação solidária: entrega de descartáveis
2/6 – enduro ecológico

4/6 – mostra de teatro
5/6 – apresentação de solução para problema
identificado; gincana de conhecimentos

2 - PARTICIPAÇÃO
2.1 - Todos os estudantes do Ensino Fundamental II e Ensino Médio poderão participar mediante inscrição.
2.2 - No ato da inscrição, o estudante precisará indicar de qual equipe fará parte, considerando a regulamentação de
cada modalidade.
2.3 - As inscrições deverão ser realizadas no dia 30/5, em horário agendado pela Coordenação.
3 - REGULAMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES
Deverão ser observados os itens 1 e 2.
3.1 - DA AÇÃO SOLIDÁRIA
3.1.1 - As turmas deverão arrecadar garrafas pet, latas de refrigerantes e semelhantes.
3.1.2 - A entrega deverá ocorrer na quadra Malcoln, dia 1/6, observando-se a seguinte organização: das 9h às 11h –
turmas D; das 14 às 16h – Turmas A, B e C.
3.1.3 - Os objetos deverão ser entregues vazios, limpos e, após contagem, deverão ser apresentados em sacolas
lacradas.
3.1.4 - Cada objeto valerá 1 (um) ponto.
3.1.5 - A classificação desta etapa considerará o número de pontos alcançados.
3.1.6 - Cada turma terá somados à pontuação final obtida nas demais etapas da Gincana os valores proporcionais à
sua classificação. Para cálculo, será considerada a seguinte tabela:
1o lugar: 100 pontos

2o lugar: 90 pontos

3o lugar: 80 pontos

4o lugar: 70 pontos

5o lugar: 60 pontos

3.1.7 - As turmas não contempladas entre as cinco primeiras colocadas receberão 50 pontos pela participação na
gincana de arrecadação.
3.2 - DA SOLUÇÃO PARA PROBLEMA IDENTIFICADO
3.2.1 - A equipe para esta modalidade não poderá ultrapassar o número de 12 componentes.
3.2.2 - Cada equipe deverá identificar, com o auxílio de sua respectiva turma ou não, um problema relacionado ao
meio ambiente, no contexto do Colégio ou fora dele, elaborar uma proposta de solução e executá-la.
3.2.3 - O problema e a solução deverão ser apresentados por vídeo ou fotografias que comprovem o processo.
3.2.4 - A apresentação acontecerá no dia 5/6 e não deverá ultrapassar os 5 minutos.
3.2.5 - A equipe que descumprir o tempo estabelecido para apresentação será penalizada em menos 20 pontos se
ultrapassar até 3min. Após esse tempo, serão descontados 10 pontos por cada minuto excedente.

3.2.6 - A pontuação contemplará os seguintes critérios: adequação à proposta, relevância da solução, qualidade do
material apresentado.
1o lugar: 100 pontos

2o lugar: 90 pontos

3o lugar: 80 pontos

4o lugar: 70 pontos

5o lugar: 60 pontos

3.2.7 - As demais turmas receberão 50 pontos pela participação na modalidade.
3.3 - DA MOSTRA DE VÍDEO
Consultar regulamentação à parte.
3.4 - DO ENDURO ECOLÓGICO
Consultar regulamentação à parte.
3.5 - DA GINCANA DE CONHECIMENTOS
3.5.1 - Na gincana de conhecimentos as equipes deverão estar agrupadas nos espaços a elas destinados.
3.5.2 - As equipes deverão ser formadas por até 10 estudantes considerando obrigatoriamente suas respectivas
turmas.
3.5.3 - As provas da gincana compreenderão: conhecer o Hino do Colégio integralmente (disponível no site do
Colégio); apresentar uma roupa feita com jornal, confeccionada no momento solicitado observando-se o tempo
estipulado (3 minutos); responder as perguntas apresentadas.
3.5.4 - Ficará disponível para cópia a bibliografia que servirá de base para a elaboração das perguntas. Todas as
equipes deverão conhecê-la previamente, mas não poderão consultá-la durante a Gincana, sob pena de perder os
pontos desta etapa.
3.5.5 - Durante a Gincana de Conhecimentos haverá momentos “Nada a ver”, que diz respeito a pequenos
intervalos em que serão solicitados objetos que não tenham necessariamente ligação com o tema. A apresentação
do objeto significará acréscimos de pontos à turma cujo valor será divulgado no momento da solicitação.
3.5.6 - O valor das provas, bem como os procedimentos necessários às turmas serão conhecidos no início desta
programação.
4 - DA TORCIDA
As torcidas conquistarão pontos extras para as suas respectivas turmas. Os critérios de análise serão: apresentação
do grito de guerra, animação, compromisso com as etapas, organização, respeito pelos colegas, efetiva presença.
Cada critério valerá 5 pontos.
5 - DA CLASSIFICAÇÃO GERAL
5.1 - A classificação geral será definida pelo total de pontos acumulados pelas turmas em todas as etapas e será
divulgada no site do Colégio (WWW.colegio15.com.br).
5.2 - Em caso de empate serão considerados os seguintes critérios, nesta ordem: melhor classificação na etapa
solução para problema identificado; classificação na arrecadação; maior pontuação na gincana de conhecimentos;
maior pontuação no enduro; maior pontuação na mostra de teatro; nota da torcida.
6 - DISPOSIÇÕES FINAIS
Situações não contempladas neste regulamento serão analisadas e julgadas pela Comissão Organizadora.

Garanhuns, 26 de maio de 2012.
Comissão Organizadora
Direção

