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PRÊMIO ATITUDE AMBIENTAL 2022 
 

 

Prezado(a) Diretor(a), 
 

É com grande prazer que anunciamos o tema e regulamento do concurso escolar 

“Prêmio Atitude Ambiental” 2022, que a Sobloco Construtora promove anualmente e 

que tem o orgulho de ver completar 30 anos de existência. 

O Prêmio Atitude Ambiental é um trabalho que incentiva a pesquisa e o pensamento 

crítico e propositivo dos alunos sobre as questões socioambientais da atualidade. 

Destina-se a todos os estudantes das escolas de Bertioga, parceiras do Programa 

Clorofila, do Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio. 

Queira, por gentileza, divulgar este material aos educadores de sua escola. 

O tema deste ano será: 

“ABELHAS – CONHECER E APRENDER COM ELAS” – para todos os alunos 
 

Sua escola deverá se INSCREVER ATÉ O DIA 17 DE AGOSTO/2022, pelo e-mail: 

clorofila30anos@sobloco.com.br, com o assunto: PRÊMIO ATITUDE AMBIENTAL - 

INSCRIÇÃO, enviando apenas uma mensagem, falando do interesse da sua escola em 

participar do concurso. Será enviado um e-mail de confirmação de recebimento. Caso 

não receba a confirmação, envie uma mensagem para o WhatsApp (11) 99683-5540. 

Na inscrição, também já poderá ser sugerido o prêmio que sua escola gostaria de 

ganhar. 

CADA ESCOLA PODERÁ APRESENTAR, NO MÁXIMO, 1 TRABALHO 
A apresentação dos trabalhos poderá ser feita na própria escola, para o grupo de 

jurados convidados pela SOBLOCO, nos dias 19 ou 20 de outubro de 2022, a ser 

agendada antecipadamente. 

De qualquer modo, o resultado deste concurso será divulgado e a premiação será feita 

no dia 10 de novembro de 2022, de forma a ser definida com as escolas, 

posteriormente. 

mailto:crisperes@sobloco.com.br
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Às escolas que nos honrarem com sua participação, pedimos que leiam atentamente o 

regulamento que se segue. Estamos à disposição para esclarecimentos. 

 

 
Cristina Peres - coordenadora do Programa Clorofila 

 
Sobloco Construtora S/A 

(11) 99683-5540 WhatsApp 
 

(13) 3396-0767 
 

E-mail: crisperes@sobloco.com.br 
 
 
 

 
 
 

 
Um grande abraço a todos! 

 
 
 

Bertioga, 30 de junho de 2022. 

Datas importantes  

INSCRIÇÃO DA ESCOLA: até 17 de agosto 

pelo e-mail:clorofila30anos@sobloco.com.br 

ENTREGA DE RELATÓRIO DIGITAL: 14 de outubro 

APRESENTAÇÃO DO TRABALHO NA ESCOLA: 19 ou 20 de outubro 
 

FESTA DE PREMIAÇÃO: 10 de novembro 

mailto:crisperes@sobloco.com.br
mailto:clorofila30anos@sobloco.com.br
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A – CONTEÚDO DA PESQUISA 
 

Algumas questões deverão ser pesquisadas sobre o tema. O método de pesquisa e as 

ferramentas que serão usadas ficam a critério da escola. 

Destacamos aqui algumas questões norteadoras que deverão, de alguma maneira ser 

respondidas, partindo primeiramente de depoimentos individuais e depois para a 

pesquisa coletiva. 

 

Sugestão de questões norteadoras para alunos de 6 a 12 anos 
1- Quantos tipos de abelhas você conhece? Como elas são e onde você já as viu? 

2- O que as abelhas precisam para viver bem? O que elas comem? Onde vivem? 

3- Qual é o papel das abelhas sem ferrão na natureza? 

4- Se todas as abelhas do mundo morrerem quais são as consequências para os serem 
humanos? 

5- O que você aprendeu sobre as abelhas depois desse trabalho (depoimentos 
pessoais)  

 
 
Sugestão de questões norteadoras para alunos de 13 a 18 anos 
 
Todas as questões anteriores, acrescidas das seguintes: 

1- Quantos tipos de abelhas você conseguiu pesquisar para este trabalho? Quais as 
diferenças entre elas? 

2- Entre as abelhas que existem, quais você acha que são mais abundantes em 
Bertioga?  

3- Por que as abelhas do mundo todo estão morrendo?  
4- As abelhas são animais considerados silvestres?  
5- São protegidas por alguma lei?  
6- O que nós, alunos e cidadãos de Bertioga, podemos fazer para proteger as abelhas?  
 

REGULAMENTO 

Tema: “ABELHAS – CONHECER E APRENDER COM ELAS” 
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TAREFAS OBRIGATÓRIAS PARA ALUNOS DO 8º. ANO AO ENSINO MÉDIO: 

 
1. Criar um material educativo (em qualquer linguagem: painel, jogo físico ou 

digital, teatro, livro, vídeo etc.), que sirva para falar desse tema com crianças de 
5 até 10 anos de idade. 

 
 

2. Fazer uma atividade educativa com crianças da pré-escola ao 5º. Ano (escolha 
livre), de alguma escola pública ou privada, próxima da sua, sobre esse tema. 

Observação: Nem todos os alunos precisarão participar dessa atividade. Pode ser só um 
grupo que esteja participando da pesquisa, para evitar problemas de logística. 
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Registrar a atividade feita na outra escola e apresentar para os jurados também. Se 
necessário, podemos ajudar sua escola a contatar outra mais próxima. 

Por exemplo: 
1. EE William Aureli pode fazer com EM José de Oliveira Santos ou EM Profa. 

Cristina dos Santos; 
2. EE Maria Aparecida A. Magno podem fazer com José Inácio Hora;  
3. Colégio Metodista com EM Gov. Mário Covas; 
4. EE Maria Celeste com EM José Carlos Buzinaro ou Miriam de Assis. 
 

 
Desde que a atividade seja realizada com crianças de 5 a 10 anos de idade. A 
escolha do grupo fica a critério dos alunos que farão a atividade + a escola onde 
ela acontecerá. 

 
DICA: Nossa consultora para esta edição do Prêmio, Celina Yoshihara, Bióloga Sênior, é 
também uma das criadoras do Podcast “Biologar” 
 
https://podcastmais.com.br/biologar/podcasts/ 
 
Nele vocês podem cadastrar o e-mail e assim receber toda semana um programa educativo 
bem gostoso de ouvir. 
 
Também podem ouvir pelo Spotify, Dezzer ou qualquer outra plataforma de podcast. 
 
São muitas informações instrutivas e curiosas sobre as diversas áreas da Biologia.  
 
Você poderá também acessar o link abaixo para saber, especificamente, sobre o tema 
deste concurso: 
 
https://podcastmais.com.br/biologar/ep4-sobre-abelhas-e-vespas-2/ 
 
Adote esse podcast como uma fonte de pesquisas na sua escola. 
 
E caso, você e seus alunos queiram criar um podcast para apresentar o trabalho do 
concurso, a Celina preparou um roteiro sobre como fazer, que vai anexo a esse 
regulamento. 

 
B- PRODUTO FINAL ESPERADO 

 

1) RELATÓRIO DE PROCESSO (digital) obrigatório, apresentando os registros de 

todo o processo, em fotos, vídeos, depoimentos, desenhos. O relatório deverá 

ser enviado pelo e-mail abaixo aos organizadores (Sobloco), antes da 

apresentação do trabalho aos jurados, na visita à escola. Esse relatório ajudará 

os jurados a terem uma visão bem mais ampliada do trabalho feito, 

anteriormente à visita. Pode conter imagens, anexos etc. 

https://podcastmais.com.br/biologar/podcasts/
https://podcastmais.com.br/biologar/ep4-sobre-abelhas-e-vespas-2/


6 

   

 

 
 
 
 

2) APRESENTAÇÃO NA ESCOLA - A apresentação de tudo o que foi feito, para os 

jurados, poderá se dar de forma livre, na escola. 

 
Ressaltamos que cada escola terá o tempo de 20 minutos para se apresentar. 

 
 
 

C. FORMA DE APRESENTAÇÃO DO TRABALHO PARA OS JURADOS 
 

A forma de apresentação do trabalho para os jurados deverá ser coerente com a 
proposta do concurso, ou seja, que as escolas procurem usar formas criativas e 
ecológicas de apresentação dos trabalhos, não utilizando materiais supérfluos e/ou 
poluidores. 
Poderão ser apresentados trabalhos em diversas linguagens, como: exposição, livro, 
vídeo, foto, teatro, instalações, maquete, criações tecnológicas, registros de atividades 
externas à escola, entrevistas, painéis, maquetes, jornal impresso ou falado, intervenções, 
jogos, entre outras. 

 
 

Sugestão: Em caso de maquetes, painéis ou imagens em foto e vídeo, o trabalho poderá 
ficar exposto na escola por um tempo depois do concurso e, de preferência, que os pais 
possam vê-lo em dia de reunião. 

 
 

 
 

 

D. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS APRESENTADOS 
 

Serão avaliados:  

 
1. Cumprimento das exigências deste regulamento; 

2. Profundidade da pesquisa sobre o tema; 

3. Forma de apresentação: criatividade, clareza na exposição, materiais utilizados 

4. Envolvimento da escola: quantas classes/professores envolvidos no trabalho 
 

Data de entrega do relatório de processo: até dia 14 de outubro 
 

Endereço eletrônico: clorofila30anos@sobloco.com.br 
 

Assunto: Prêmio Atitude Ambiental 2022 – RELATÓRIO DE PROCESSO 

Ressaltamos que cada escola terá o tempo de 20 minutos para se apresentar 

mailto:crisperes@sobloco.com.br
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Haverá um acréscimo de pontos para as escolas que mais tiverem participado das 

diversas atividades propostas pelo programa Clorofila em 2021 e 2022. 

Serão selecionados, nesta edição do prêmio, 3 trabalhos no total, escolhidos a critério 

dos jurados. Cada trabalho de uma escola diferente. 

Não serão aceitos trabalhos que não correspondam ao tema desta edição do Prêmio. 
 
 
 

E. FESTA DE PREMIAÇÃO – 10 DE NOVEMBRO  
 

Caso não haja nenhum impedimento de saúde pública impedindo aglomeração de pessoas, 
haverá o evento.  
A entrega dos prêmios deverá acontecer no dia 10/11/2022, das 14 às 16 horas, na antiga 
sede da Fundação 10 de Agosto, Avenida da Riviera, s/n – em frente ao Shopping Riviera) 
ou em outro local a combinar.  
Nessa ocasião, cada escola poderá levar uma comitiva de 30 pessoas para representá-la.  

Os prêmios oferecidos serão escolhidos mediante consulta prévia às escolas, a fim de 

que os prêmios possam corresponder, de acordo com as possibilidades, às expectativas 

e necessidades das escolas vencedoras. Além das escolas vencedoras, todas as escolas 

inscritas no concurso receberão um prêmio pela participação. 

 
F. COMPARTILHAMENTO DOS TRABALHOS  

 
IMPORTANTE: Pedimos aos participantes que não descartem seus trabalhos antes da festa 
de premiação e convidamos todos a expor e compartilhar ideias com as outras escolas 
nesse dia.  
Algumas escolas poderão também ser convidadas para uma apresentação no palco, nesse 
dia.  
 
G. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS  
 
A Construtora Sobloco S/A, reserva-se o direito de reproduzir os trabalhos e imagens 
apresentados no concurso, bem como das pessoas envolvidas, e utilizá-los como material 
educativo e de divulgação do Programa Clorofila de Educação Ambiental.  
 

Esclarecimentos  
As escolas que necessitarem de maiores esclarecimentos sobre o concurso poderão 
procurar a coordenadora Cristina Peres pelos meios:  
WhatsApp: (11) 99683-5540 ou pelo e-mail: crisperes@sobloco.com.br  
 
Agradecimentos  
Agradecemos a participação das escolas e o apoio da Secretaria Municipal de Educação de 
Bertioga, da Diretoria Regional de Ensino de Santos e dos diretores de todas das escolas de 
Bertioga.  
Um grande abraço à toda sua comunidade escolar.  
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Cristina Peres - Coordenadora do Programa Clorofila  
 
Sobloco Construtora S/A  
 

(11) 99683-5540 WhatsApp  
 
E-mail: crisperes@sobloco.com.br  
 
Bertioga, 30 de junho de 2022.  
 
  


