
 

 
Regulamento do Projeto Mês do Meio Ambiente 2021 

Concurso Socioeducativo com o tema: “Quais os impactos positivos do 
saneamento para o Meio Ambiente da sua cidade?” 

 
Como parte das comemorações pelo Dia do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, a 
Prolagos, Concessionária da Aegea Saneamento, promove concurso cultural destinado a 
estudantes da rede pública municipal de ensino, em parceria com as Secretarias de Educação da 
área de Concessão. O projeto prevê a produção de vídeos de curta duração, relacionando o 
saneamento e a preservação ambiental, a fim de estimular o pensamento crítico e reflexivo, a 
criatividade e a inovação dos estudantes. 
 
QUEM PODE PARTICIPAR:  
Poderão participar alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, matriculados nas escolas da 
rede pública dos municípios de Cabo Frio, Armação dos Búzios, São Pedro da Aldeia, Iguaba 
Grande e Arraial do Cabo do Estado do Rio de Janeiro.  
 
COMO FUNCIONA O PROJETO:  

1- A adesão das Secretarias e lançamento oficial da campanha será até o dia 04/06. 

2- As inscrições serão realizadas até o dia 18/06. Os alunos deverão encaminhar o vídeo 

para o e-mail social.prl@prolagos.com.br, informando título do trabalho, nome(s) do(s) 

integrante(s), instituição de ensino e turma; 

3- Os vídeos serão avaliados por uma comissão julgadora formada por colaboradores da 

Prolagos, que escolherá dois (2) finalistas por município, totalizando dez (10) produções.  

4- 25/06 – Divulgação dos vídeos finalistas na página oficial da Prolagos no Facebook para 

júri popular. Os vídeos mais curtidos de cada cidade serão os vencedores.   

5- Serão aceitas curtidas recebidas até às 18h do dia 28/06.   

 
SOBRE O VÍDEO:  
Os alunos poderão concorrer através do envio de vídeo que deverá ter duração de até 1 min e 
deve ser elaborado com base no tema “Quais os impactos positivos do saneamento para o Meio 
Ambiente da sua cidade?”. A avaliação e seleção dos melhores vídeos dar-se-ão com base na 
criatividade, inovação, originalidade e fidelidade ao tema. A inscrição deverá ocorrer até o dia 
18/06, através do e-mail social.prl@prolagos.com.br. 
 
Para a inscrição do vídeo é obrigatório:  
a) Envio do texto do vídeo digitado em Word ou PDF;  
b) Envio do link de compartilhamento do Google Drive do vídeo ou o próprio arquivo. Os 
seguintes formatos de arquivo serão aceitos: AVI, MOV, ou MP4. É imprescindível que haja o 
preenchimento da inscrição, como item abaixo;; 
c) Preenchimento da inscrição, com identificação de título, nome(s) do(s) integrante(s), 
instituição de ensino e turma no vídeo.  
Os vídeos inscritos deverão ser originais e inéditos. Entende-se por inédito o curta que nunca 
tenha sido publicado, comercializado e que não tenha sido apresentado anteriormente. 
Entende-se por original, o curta não plagiado de outro já existente. 
 
TEMA DO CONCURSO:  
“Quais os impactos positivos do saneamento para o Meio Ambiente da sua cidade?”. Sugere-se 
que as produções artísticas versem sobre as experiências vividas pelos estudantes decorrentes 
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do contato com as diversas formas de expressão de 
ideias, tais como livros, músicas, matérias jornalísticas, poesias etc.  
 
PARA PARTICIPAR:  
Em reuniões com representantes das secretarias de educação dos municípios atendidos pela 
concessionária, será apresentado o projeto, no qual todas as escolas da rede municipal das 
cidades atendidas poderão participar. 
 
AVALIAÇÃO:  
O comitê avaliador do projeto, composto por colaboradores da Prolagos dos setores de 
Responsabilidade Social, Meio Ambiente e Comunicação, selecionará os 10 vídeos finalistas, 
sendo dois de cada município, que irão para votação no Facebook da Prolagos. Os critérios da 
avaliação e seleção serão: Criatividade, inovação, originalidade e fidelidade ao tema.  
 
DIVULGAÇÃO DO TRABALHO VENCEDOR:  
Será divulgado na rede social Facebook e Instagram da Concessionária, no dia 29/06/2021 os 5 
vídeos vencedores, sendo 1 vencedor para cada cidade da área de concessão, serão divulgados 
nas redes sociais da Prolagos, bem como em release divulgado pela concessionária. 
 
PREMIAÇÃO:  
Os alunos vencedores serão contemplados com o prêmio que será 1 smartphone Samsung 
Galaxy A11. 
 
DIREITOS AUTORAIS:  
Ao se inscreverem no projeto, os autores cedem seus direitos autorais em favor da Prolagos, 
que poderá utilizar as produções em programas pedagógicos ou em campanhas de 
sensibilização pública, sem nenhum ônus à concessionária.  
 
 
 
 
OUTRAS DISPOSIÇÕES:  
Qualquer item não previsto neste regulamento passará por avaliação dos organizadores do 
Projeto.  
 
 
CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO:  

Instituição:......................................................................................................................  

Município:.......................................................................................................................  

Nome do Representante:................................................................................................  

CPF (Representante):......................................................................................................  

Data:............../............../................. 

 


