
 

 

 
 

EDITAL DO CONCURSO:  
UM MAR DE CARTAS PARA A HUMANIDADE 

 
 

1. Descrição 

O concurso “Um mar de cartas para a humanidade” nasceu de uma 
parceria entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) e a Universidade Federal de 
Goiás (UFG), por meio do PBAP-GO. A concretização do concurso 
depende da articulação de várias mãos: Governo, Universidade, 
professores, alunos, pais, mães e demais responsáveis. São diversas 
mãos unidas que tecem o ideal de colocar em prática uma campanha de 
conscientização de fato impactante no Estado de Goiás acerca do uso 
mais racional e afetivo da água. O concurso faz um convite direcionado 
às crianças para que escrevam suas cartas, juntamente com um desenho, 
nos quais devem ressaltar a importância da água para a vida no planeta. 
Os trabalhos selecionados farão parte de um livro digital que será lançado 
na data que comemora o centenário de nascimento de Paulo Freire (19 
de setembro). 
 

2. Tema 

O tema a ser desenvolvido é: “água: patrimônio da humanidade”. A carta 
deve ser escrita em primeira pessoa e conter um recado para a sociedade 
a respeito da preservação das águas e da importância disso para a 
sobrevivência do planeta Terra. O desenho deve ilustrar a mensagem 
escrita na carta. 
 

3. Objetivo 

O objetivo do concurso é o de promover, em larga escala, a 
conscientização da população acerca da importância do cuidado e da 
preservação de nossos ecossistemas aquáticos. A ideia de água como 
um direito básico fundamental foi assegurada pela Assembleia das 
Nações Unidas em 28 de julho de 2010, junto com o esgotamento 
sanitário, o que representa um marco importante em nosso país. Desde 
então, a busca por uma gestão sustentável da água tem se tornado um 
imperativo para que as nossas futuras gerações não sofram as 
consequências da escassez hídrica. Defender a água é um dever de 
todos! E conscientizar acerca de seu uso racional e afetivo é objetivo do 
presente concurso. 
 

4. Público  

“Um mar de cartas para a humanidade” é um concurso voltado para os 
estudantes do Estado de Goiás, tanto da rede pública (municipal e 
estadual) quanto da rede particular de ensino. A faixa etária dos 



 

 

candidatos que podem participar do concurso é de crianças que têm entre 
6 e 12 anos.  

  
5. Regras de participação 

Os professores que desejarem que seus alunos participem devem fazer 
a inscrição no concurso seguindo as seguintes orientações: 

a) Envio de trabalho individual; 

b) O professor(a) deve ser o(a) orientador(a) do trabalho; 

c) A carta deve ter no máximo 10 linhas; 

d) O desenho deve ser realizado em um papel tamanho A4; 

e) O professor pode orientar mais de um trabalho. O aluno, por sua 

vez, só pode participar com a inscrição de um único trabalho; 

f) O(a) professor(a) deve preencher a ficha de inscrição do aluno 

(Anexo A) e o termo de autorização de publicação e reprodução 

(Anexo B). Preenchidos e assinados, tais documentos devem ser 

enviados juntamente com a carta e o desenho 

(ummardecartas@gmail.com), de acordo com as informações 

abaixo. 

 
6. Critérios de seleção 

Os critérios de seleção são: 
a) Qualidade na execução; 

g) Uma mensagem clara e reconhecível, de acordo com o tema 

proposto; 

h) A carta deve ter um título, início, meio, fim e nome do autor; 

i) Os desenhos e as cartas serão selecionados por um júri técnico 

que atua com crianças composto por professores de Artes, 

Geografia, Ciências, Língua Portuguesa etc., composto pela 

equipe do PBAP-GO. 

  
7. Informações adicionais 

a) Dados incompletos desclassificam o aluno; 

b) Os trabalhos devem ser enviados por e-mail 

(ummardecartas@gmail.com) com o assunto: “Água, patrimônio da 

humanidade”, de acordo com as datas especificadas no item 

abaixo; 

c) As cartas e desenhos devem ser digitalizados e enviados em 

formato jpg ou pdf, em arquivo único ou separados;  

d) A inscrição completa só será realizada se contiver: carta, desenho, 

ficha de inscrição e termo de autorização de divulgação de 

materiais de menores de idade; 
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e) Na mensagem do e-mail colocar: nome completo da criança, idade, 

nome completo do professor, nome da escola, cidade, nome da 

disciplina, telefone do professor; 

f) Não serão aceitas outras formas de inscrições, nem inscrições fora 

do prazo. 

 
8. Data importantes 

a) De 01 de abril a 20 de maio: recebimento das cartas e desenhos 

b) De 20 de maio a 29 de junho: seleção dos trabalhos 

c) De 30 de maio a junho a 05 de junho: divulgação do resultado 

d) Dia 19 de setembro: lançamento do livro digital 

 
9. Premiação 

a) Os cinquenta primeiros trabalhos selecionados (cartas e desenhos) 

farão parte de um livro digital que terá como título: “Um mar de 

cartas para a humanidade"; 

b) A premiação dos três primeiros colocados, dos professores 

orientadores e das escolas será feita por meio de medalhas e 

diplomas chancelados pela UFG. Os demais receberão menções 

honrosas, também chanceladas pela UFG. 

c) Os trabalhos selecionados poderão ser publicizados nas redes 

sociais e no site do PBAP-GO, da Semad e da UFG; 

d) Os professores orientadores poderão solicitar certificados de 

participação, com carga horária correspondente a duas horas-aula 

por aluno; 

e) Outros prêmios poderão ser definidos pela Comissão 

Organizadora a qualquer momento. 

 
 

10. Comissão Organizadora 

Equipe técnica do PABP-GO (UFG e Semad): 
Klebber Teodomiro Martins Formiga 
Aline de Arvelos Salgado 
Dirceu Scaratti 
Hugo José Ribeiro 
Humberto Carlos Ruggeri Júnior 
Joel Roberto Guimarães Vasco 
Jussanã Milograna 
Kamila Almeida dos Santos 
Karla Alcione da Silva Cruvinel 
Karla Emmanuela Ribeiro Hora 
Luíza Virgínia Duarte 
Lutiana Casaroli 
Nilson Clementino Ferreira 



 

 

Noely Vicente Ribeiro 
Rodrigo de Almeida Heringer 
Wellington Nunes de Oliveira 
Alexandre Kepler Soares 
 

           Equipe de Comunicação do PBAP-GO: 
 Lutiana Casaroli 
 Leandro Pinho Rodrigues 
 Daniele de Lima da Silva 
 Beatriz Carvalho Barreto 

Roldão Alves de Barros Junior 
 Guilherme Willian Borges 
 Alana de Macêdo Dourado 
 Gabrielle Magalhães Soares 
 Pedro Henrique Linhares Graciano 
  
 Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE - UFG): 

Laís Rodrigues Campos  
Alcir Horácio da Silva 
Allysson Fernandes Garcia 
Andréia Alves da Silva Souza 

  
11.  Júri técnico: 

Coordenadora do Departamento de Educação Infantil do CEPAE (UFG), 
Maria José Pereira de Oliveira. 
Pesquisadora GECE (UFG), Josiane Silva de Oliveira. 
Pesquisadora LEPEG (UFG), Fabiana Rodrigues Oliveira Queiroz 
SME Goiânia, Mariângela Oliveira de Azevedo. 
 

12. Mais informações 

E-mail: ummardecartas@gmail.com  
Site: pbapgo.meioambiente.go.gov.br  
Redes Sociais: @pbap_go  
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ANEXO A 

 

Ficha de inscrição  

 

Para participar do concurso “Um mar de cartas para a humanidade”, realize sua 

inscrição preenchendo corretamente os dados abaixo:    

 

Nome do aluno(a): _______________________________________________ 

 

Idade:_______________________________ Série/ano: __________________ 

 

Nome Completo da Escola: ________________________________________ 

 

Nome do professor(a) orientador(a): ________________________________ 

 

E-mail do professor orientador: ____________________________________ 

 

Telefone do professor orientador: __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ANEXO B 

 

Termo de Autorização de publicação e reprodução 

   

Eu, (nome completo do professor(a) orientador(a)), autorizo a publicação do 

trabalho realizado sob minha orientação do(a) aluno(a) (nome do aluno(a), assim 

como a reprodução da carta e do desenho enviados para o concurso “Um mar 

de cartas para a humanidade” no livro que será publicado de mesmo nome. 

Autorizo, também, a sua reprodução e publicação no site e nas redes sociais 
do PBAP-GO e de seus parceiros, em especial Semad e UFG. 

CPF:__________________________________________________________ 

Documento de identidade (RG): ___________________________________ 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

__________________   _______________ 

Assinatura do professor orientador (pode ser digital) 
 

Local:_____________________                     Data: _____________________  

 
 
 


