
Regulamento CONCURSO CULTURAL 2021 - OJI PAPÉIS ESPECIAIS
Tema: Meio Ambiente #semprepresente

Tudo ao nosso redor vem do meio ambiente. O papel que usamos 
no dia a dia é originário da árvore de eucalipto, plantado no Brasil 
inteiro. Existem as chamadas “florestas plantadas”, que são áreas 
cultivadas com eucalipto para dar origem à celulose que, além do 
papel, tem diversas outras aplicações como: cosméticos, produtos de 
higiene, mobiliários, entre outros. Nossos celulares contém minérios, 
que são extraídos para a fabricação dos componentes. Os minérios 
são elementos da natureza. Os móveis de nossa casa e escola, são as 
madeiras derivadas na natureza.  A água que bebemos, o alimento 
que comemos, a roupa que usamos... tem origem na natureza. O meio 
ambiente está #semprepresente em nossas vidas, diariamente.

Apoio: Pira 21 
Público-alvo: Alunos do ensino fundamental das escolas 
estaduais de Piracicaba. 

Categoria 1 (Desenho): Alunos da etapa inicial, 2º e 3º ano do 
Ensino Fundamental 
Categoria 2 (Desenho): Alunos do 4º e 5º ano de Ensino 
Fundamental 
Categoria 3 (Redação/Poesia): alunos do 6º e 7º ano do 
Ensino Fundamental 
Categoria 4 (Redação/Poesia): alunos do 8º e 9º ano do 
Ensino Fundamental

Escolas
Serão convidadas as escolas estaduais do município. As escolas 
públicas serão envolvidas por meio da Diretoria Regional de Ensino. 
A organização e a inscrição dos trabalhos serão de responsabilidade 
das escolas participantes.

Divulgação
Em aula especial sobre o tema proposto no Concurso, os professores 
dos alunos do 2º ao 9º ano pedirão a elaboração de um desenho, 
poesia e redação, de acordo com as devidas categorias enumeradas 
de 1 a 4 (ver quadro CATEGORIA) que represente o assunto a ser 
trabalhado: MEIO AMBIENTE #semprepresente
 
Elaboração dos Trabalhos
Os trabalhos deverão ser enviados em papel timbrado do Concurso, 
que foram entregues para professores e que poderão também ser 
encontrados nos seguintes endereços eletrônicos: www.ojipapeis.
com.br – www.pira21.org.br. 

Trabalhos fora da parte principal da folha ou em outras folhas serão 
desconsiderados.  

Entrega dos Trabalhos – Cronograma 
O Concurso será divulgado para os professores a partir do dia 16 
de setembro e será apresentado posteriormente pelos próprios 
professores às escolas. Até o dia 04 de novembro, todos os trabalhos 
deverão ser entregues na Diretoria de Ensino de Piracicaba, R. Dr. 
João Sampaio, 666 - São Dimas, Piracicaba - SP, 13416-383, aos 
cuidados de Rosane de Paiva Felício. 

16/09/2021 – Divulgação para professores, escolas
04/11/2021 – Retorno dos trabalhos na DRE
03/12/2021 – Divulgação dos ganhadores para alunos, professores, 
escolas
10/12/2021 – Cerimônia de entrega dos prêmios na DRE, a entender 
como estarão os protocolos de covid-19 neste período

Avaliação
Todos os trabalhos feitos devem ser entregues à Diretoria de Ensino, 
sem desclassificação prévia na escola. Em nível de classificação 
geral: os trabalhos serão avaliados por uma comissão composta por 
representantes da OJI PAPÉIS ESPECIAIS, para os desenhos, e Pira 21, 
para as redações e poesias. 

Obs.: somente terão validade para avaliação as categorias que 
tiverem, no mínimo, 25 trabalhos.

A cerimônia de entrega dos prêmios acontecerá na DRE/Piracicaba, 
no dia 10 de dezembro de 2021, a entender como estarão os 
protocolos de covid-19 neste período. 
Confira o regulamento completo em www.ojipapeis.com.br 

Quaisquer alterações serão comunicadas previamente via Diretoria 
Regional de Ensino.

Premiação
• Categoria 1 (Desenho – 2º e 3º ano):  

1º. Lugar: Tablet Versão Kids

• Categoria 1 (Desenho – 4º e 5º ano):
1º. Lugar: Tablet Versão Kids

• Categoria 2 (Redação/Poesia – 6º e 7º ano): 
1º. Lugar: Notebook

• Categoria 3 (Redação/Poesia - 8º e 9º ano): 
1º. Lugar: Notebook

• Prêmios para docentes
Todas as categorias: um tablet.


