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EDITAL Nº 014/2021 

 

 

                                                                                        I CONCURSO MUNICIPAL 

 “COFRINHO DE MATERIAL RECICLÁVEL” 

 

 

MARCELO LUIS KROLOW, Prefeito do Município de Cristal, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de 

suas atribuições legais, torna público,  

     

REGULAMENTO 

 

CAPÍTULO I – DO OBJETO 

Art. 1º - A Secretaria Municipal de Educação juntamente com Secretaria Municipal da Fazenda lança o I 

Concurso Municipal On-line de “cofrinho de material reciclável”, uma proposta do Programa de Educação 

Fiscal. O presente tem a finalidade de fomentar nos participantes a criatividade, proatividade e 

aprendizagem sobre Cidadania Fiscal e Educação Ambiental, contribuindo para uma formação cidadã e 

para o exercício de seus direitos e deveres como ser humano transformador da sociedade. Entende-se 

“cofrinho” como o diminuitivo de cofre, um recipiente para guardar moedas e incentivar a economia de 

dinheiro. 

 

CAPÍTULO II – DO TEMA 

Art. 2º - O tema do concurso é a educação fiscal e financeira para a formação cidadã. 

 

CAPÍTULO III - DA PARTICIPAÇÃO 

Art. 3º - O concurso é voltado aos alunos das escolas situadas no município de Cristal. 

Art. 4º – Poderá ser inscrito somente um cofrinho de material reciclável por aluno. 

 

CAPÍTULO IV - DAS ESPECIFICAÇÕES 

Art. 5º - Cada participante terá autonomia para definir o formato e os materiais utilizados na construção 

do “cofrinho”, a única exigência é que seja utilizado algum material reciclável nesta construção. 

Art. 6º - O aluno deverá enviar uma foto da sua construção para o professor da disciplina de artes. 

 

CAPÍTULO V – DA INSCRIÇÃO E DOS PRAZOS 

Art. 7º - A inscrição ocorrerá por meio do envio de uma foto do cofrinho construído para o professor da 

disciplina de artes. Cada participante poderá enviar apenas 1 (uma) construção. 

Art. 8º - Todos os alunos vinculados ao ensino fundamental das escolas situadas no município podem se 

inscrever no concurso, uma vez que se trata de um projeto para as escolas do município, baseado na Lei 

Municipal nº 1124/2009 que Instituiu a Educação Fiscal como um tema transversal e permanente a ser 

trabalhado no ensino fundamental. 
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Art. 9º - Cada aluno concorrerá em uma das seguintes categorias I; II; III e IV, conforme seu nível escolar: 

 

Categoria Ano escolar 

I 1º, 2º e 3º anos 

II 4º e 5º anos 

III 6º e 7º anos 

IV 8 e 9º anos 

 

Parágrafo único: Por exemplo, com base na tabela acima, um aluno que se encontra no 7º ano estará 

concorrendo na Categoria III. 

Art. 10 - O participante tem até o dia 26/03/2021 para enviar uma foto de sua construção para a sua 

professora da disciplina de artes. 

 

CAPÍTULO VI – DA SELEÇÃO 

Art. 11 - A escola organizará uma pré-seleção das fotos dos cofrinhos dos alunos, destacando 10 fotos por 

categoria, logo 40 fotos por escola. E enviará essas fotos para a SMED até o dia 29/03/2021. 

Art. 12 - No dia 29/03/2021 as fotos selecionadas pelas escolas serão publicadas na página do Facebook da 

Secretaria Municipal de Educação de Cristal (facebook.com.br/smedcristal).  

§ 1° Será criado um álbum para cada categoria concorrente e em cada álbum serão adicionadas as fotos 

enviadas pela escola da respectiva categoria.  

§ 2° Por exemplo, um aluno do 2º ano terá sua foto publicada no Álbum da categoria I. 

 

CAPÍTULO VII - DA AVALIAÇÃO 

Art. 13 - Avaliação final das construções será realizada via curtidas no Facebook, na página da Secretaria 

Municipal de Educação de Cristal (facebook.com/smedcristal). A foto com mais curtidas em cada categoria 

será considerada vencedora. 

 

CAPÍTULO VIII- DOS RESULTADOS 

Art. 14 - Cada categoria terá pelo menos um vencedor, aquele que tiver mais curtidas na foto. As curtidas 

serão contabilizadas no dia 07/04/2021. 

Art. 15 - Se houver empate no número de curtidas serão considerados ambos vencedores. 

Art. 16 - O resultado do concurso será postado no dia 08/04/2021 no Facebook, na página da Secretaria 

Municipal de Educação de Cristal (facebook.com/smedcristal). 

 

CAPÍTULO IX - DA PREMIAÇÃO 

Art. 17 - Cada vencedor do concurso receberá como prêmio um kit escolar. 
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CAPÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art.18-As dúvidas quanto ao concurso deverão ser enviadas para o e-mail 

supervisaosmedcristal@gmail.com, ainda pelo telefone (51) 36781202 da Secretaria Municipal de 

Educação de Cristal ou com os professores de artes da rede municipal. 

Art. 19 - O ato da inscrição implica em plena concordância com os termos aqui estabelecidos e todos os 

participantes acordam em ter seus trabalhos e seus nomes veiculados em divulgações relacionadas 

diretamente ao prêmio. Conforme autorização de uso da imagem assinada no ato da matrícula pelo 

responsável. 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cristal, 

11 de março de 2021. 

 
 

 

MARCELO LUIS KROLOW  

Prefeito Municipal  

 

 

 

Registre-se e publique-se, 

 

 

JULIANO GUERREIRO DA SILVA 

Secretário Municipal SMARH 
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