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EDITAL 

 

DESAFIO “Vídeo Ambiental 21” 

 

1. APRESENTAÇÃO 

1.1. O Desafio “Vídeo Ambiental 21” é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de 

Porto Nacional, através da Secretaria de Planejamento, Habitação, Meio 

Ambiente, Ciência e Tecnologia com o intuito de promover uma ação articulada 

com a data de comemoração mundial do Dia do Meio Ambiente no ano de 2021, 

no dia 5 de junho. Este ano o tema do dia Mundial do Meio Ambiente proposto 

pela ONU é Restauração de Ecossistemas. Ainda de acordo com publicação da 

ONU, “essa é a geração que pode fazer as pazes com a natureza.”, sendo 

este o tema proposto para o Desafio “Vídeo Ambiental 21” 

 

1.2. A ação proposta foi planejada levando-se em consideração o atual cenário 

de saúde pública e buscando atender as recomendações e exigências de 

combate e prevenção à pandemia do COVID-19, incentivando aquelas ações 

que respeitem o distanciamento social. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Sensibilizar os alunos dos níveis Fundamental II e Ensino Médio da rede 

de Ensino público e privado do município para os temas ambientais do seu 

contexto 

 

2.2. Promover a reflexão acerca dos temas relacionados ao meio ambiente 

 
2.3. Estimular a produção de conteúdo digital sobre esses temas, em 

formato de vídeo 

 

2.4. Premiar o melhor vídeo produzido de acordo com os requisitos 

especificados neste edital 
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3. PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar do Desafio “Vídeo Ambiental 21”: 

I. Alunos e alunas atualmente matriculados nos anos 6º, 7º, 8º e 9º do nível 

Fundamental II de instituições públicas e privadas no município de Porto 

Nacional; 

II. Alunos e alunas atualmente matriculados nos anos 1º, 2º e 3º do Ensino 

Médio de instituições públicas e privadas no município de Porto Nacional. 

 

 

4. METODOLOGIA DAS AÇÕES 

4.1. Os interessados em participar do desafio deverão produzir um vídeo com 

duração entre 1:01 a 2 minutos dentro do tema “Minha geração pode fazer as 

pazes com a natureza”. Todo o conteúdo do vídeo que passar de 2 minutos será 

desconsiderado 

 

4.2. O conteúdo do vídeo é de total escolha do participante, devendo apenas 

seguir o tema proposto. Os vídeos que fugirem ao tema serão desclassificados 

 

4.3. Ao produzir o vídeo, o participante deverá atentar-se para a qualidade do 

áudio e da imagem, pois a definição da imagem poderá afetar sua avaliação pela 

equipe avaliadora 

 

4.4. O vídeo deverá ser produzido com o celular na posição horizontal, para 

padronização da publicação dos vídeos nas redes sociais 

 

4.5.  Respeitando as orientações de distanciamento social, poderão participar 

da execução do vídeo até 4 participantes (todos os participantes devem estar 

enquadrados nos requisitos deste edital). Em casos de mais de um participante, 

deverá ser escolhido um participante para representar o grupo 
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4.6. Os participantes do vídeo deverão ser identificados com nome, escola e a 

série no momento do envio do vídeo 

 

4.7. Será considerado válido apenas um único vídeo por participante (ou grupo). 

Em caso de envio de mais de um vídeo, será considerado válido apenas o 

primeiro 

 

4.8. O conteúdo do vídeo deve ser 100% planejado e executado pelos 

participantes. O vídeo cujo conteúdo for identificado como plágio (mesmo que 

parte dele) será desclassificado 

 

 

5. ENVIO E INSCRIÇÃO  

5.1. A inscrição é gratuita e ocorrerá a partir do dia 24/05 até as 23:59h do dia 

06/06/2021 

 

5.2. Aqueles alunos que desejarem participar do desafio deverão enviar o vídeo 

produzido para o endereço de e-mail meioambienteporto2021@gmail.com ou via 

whatsapp (63) 9253-8594, juntamente a identificação: nome do(s) 

participante(s), nome da escola e a série/ano e um telefone para contato 

 

5.3. O(s) participante(s) cujo vídeo for selecionado serão informados via 

telefone devendo comparecer a Secretaria de Meio Ambiente para preencher um 

documento de autorização da imagem junto a um responsável maior de idade. 

Caso contrário, o vídeo será desclassificado 

 

5.4. O envio do vídeo do Desafio “Vídeo Ambiental 21” implicará na aceitação 

integral de todas as disposições previstas neste edital 

 

 

 

mailto:meioambienteporto2021@gmail.com
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6. ETAPAS DE SELEÇÃO DOS VÍDEOS E PREMIAÇÃO 

6.1. O Desafio “Vídeo Ambiental 21” compreenderá duas etapas de seleção, 

que serão: 

 

I. Todos os vídeos enviados que estiverem dentro do formato explicitado 

neste edital, serão avaliados por uma equipe avaliadora composta por servidores 

da Secretaria de Meio Ambiente. Esta equipe selecionará os 5 vídeos com maior 

pontuação de acordo com os seguintes critérios: 

 

(a) Grau de adequação do conteúdo do vídeo ao tema proposto (Valor Máximo: 

3,0) 

(b) Criatividade e Inovação na criação do conteúdo (Valor Máximo: 4,0) 

(c) Empenho e dedicação na execução do vídeo (Valor Máximo: 3,0)  

 

II.   Os 5 vídeos selecionados na primeira etapa, serão postados no perfil do 

Instagram da Secretaria de Meio Ambiente (@meioamb.porto) no dia 14/06 e 

ficarão disponíveis para o público até as 18 h do dia 20/06, período durante o 

qual o público poderá curtir, comentar, salvar e compartilhar estes vídeos. 

 

6.2. Os 3 vídeos com maior engajamento (o engajamento será considerado 

como a soma total entre o nº de curtidas, nº de vezes que o vídeo foi salvo e nº 

de vezes que o vídeo foi enviado) serão premiados da seguinte maneira: 

 

 

Colocação Premiação 

1º LUGAR 
(Vídeo com maior engajamento: nº de curtidas, 
nº de vezes que o video foi salvo, nº de vezes 

que o video foi enviado) 

R$ 600,00 

2º LUGAR 
(Vídeo com segundo maior engajamento: nº de 

curtidas, nº de vezes que o video foi salvo, nº de 
vezes que o video foi enviado) 

R$ 450,00 
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Colocação Premiação 

3º LUGAR 
(Vídeo com terceiro maior engajamento: nº de 

curtidas, nº de vezes que o video foi salvo, nº de 
vezes que o video foi enviado) 

R$ 350,00 

 

6.2. Os participantes ganhadores serão informados do dia 21/06 pelo perfil do 

Instagram da Secretaria do Meio ambiente @meioamb.porto 

 

6.3. No caso de haver um grupo ganhador, a entrega da premiação será feita 

ao participante identificado como representante daquele grupo, cabendo 

ao próprio grupo a divisão do prêmio  

 

 

6.4. A premiação do Desafio “Vídeo Ambiental 21” será feita pelo Fundo 

Municipal de Meio Ambiente de Porto Nacional – FMMA/PN. A importância da 

participação do FMMA/PN no Desafio se faz pelo objetivo de implementar ações 

destinadas a Educação Ambiental, com ações que trabalhem a conscientização, 

sensibilização e reflexão acerca da temática ambiental. 

 

7. DIVULGAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

7.1. A Secretaria de Planejamento, Habitação, Meio Ambiente, Ciência e 

Tecnologia, divulgará o Desafio “Vídeo Ambiental 21” desde seu lançamento até 

seus resultados, inclusive após a distribuição do prêmio, nas mídias e meios de 

comunicação.  

 

7.2. Esta divulgação tem por finalidade tornar-se de conhecimento público esta 

e as demais ações planejadas para a Semana do Meio Ambiente em 2021 

 

 

7.3. A inscrição para o Desafio implicará a aceitação tácita, por todos os 

participantes, de eventual publicação, divulgação e utilização dos seus vídeos, 
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uso de imagens, textos, vozes e nomes, em qualquer meio de divulgação e 

promoção, sem ônus ou termo de retribuição. 

 

8. CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DO Desafio “Vídeo Ambiental 21” 

Inscrições 
08:00 do dia 24/05/2021 até 

              23:59 do dia 06/06/2021 

Publicação dos vídeos selecionados 

pela equipe e período de votação 

aberta ao público 

Entre os dias 14/06/2021 até as 18h 

do dia 20/06/2021 

Divulgação dos vídeos ganhadores 21/06/2021 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1. Casos omissos ou não previstos neste edital serão decididos de forma 

soberana e irrecorrível pela Equipe avaliadora. 

9.2. É de inteira responsabilidade dos participantes o ônus relativo aos direitos 

autorais de textos e imagens. 

 

 

ELABORAÇÃO:  

Equipe Educação Ambiental: Alynny Moura Borges, Salomé Sarachu Santana, 

Sonaira Gomes Parente 

 

 

Porto Nacional – TO, 17 de maio de 2021. 
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DE ACORDO:  

 

 

 

 

Salomé Sarachu Santana 

Analista Ambiental 

 

 

 

 

Eduardo Benvindo da Cunha 

Diretor de Meio Ambiente 

 

 

 

 

 


