
A FCDL/SC disponibilizará gratuitamente o material 
necessário para a realização do concurso às CDLs, 
que, por sua vez, o encaminhará/disponibilizará para 
as respectivas Secretarias Municipais de Educação.

Até 01/09/2017 
Elaboração das redações e desenhos na sala de aula.

Até 11/09/2017 
Seleção da melhor redação e melhor desenho pela 
escola, mediante constituição de comissão julgadora, 
com entrega dos trabalhos na Secretaria Municipal de 
Educação. Junto com os trabalhos deve ser enviado o 
Relatório de Atividades do Professor devidamente 
preenchido.

Até 25/09/2017
A Secretaria Municipal de Educação fará o julgamento 
dos trabalhos em conjunto com a CDL local para a 
eleição dos trabalhos vencedores (um desenho e uma 
redação) da fase municipal do concurso e que 
representará o município na fase estadual. Uma 
comissão julgadora será formada por representante
da Secretaria, da CDL local e Sicoob, sempre que 
possível.

Até 20/10/2017
Os trabalhos selecionados deverão ser enviados pelas 
CDLs para a FCDL/SC.

Até 05/11/2017
A comissão selecionará, dentre os trabalhos recebidos 
das Secretarias Municipais de Educação e das CDLs, 
os cinco melhores desenhos e as cinco melhores 
redações, que serão destacados como vencedores 
estaduais.

O futuro sustentável precisa do 
engajamento de todos e de cada um.

A educação ambiental é a nossa 
ferramenta. Junte-se a nós nesse desafio.

O desafio do nosso tempo é garantir 
vida de qualidade para nossas 
crianças e a humanidade futura. 
O que precisamos fazer é construir as 
bases para um mundo sustentável, 
repensando a nossa maneira de agir, 
valorizando a natureza e a vida.
O concurso de desenho e redação 
Recicla CDL na Escola é uma 
iniciativa de educação ambiental que 
tem esse propósito. Você, educador, 
é parte essencial nesse processo.
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RECICLA CDL
NA ESCOLA 2017

A LIGA
SUSTENTÁVEL

Como nas edições anteriores, o 
concurso é voltado para os alunos do 
Ensino Fundamental das escolas 
públicas municipais de Santa Catarina. 
As crianças do 1º ao 5º ano participam 
da categoria desenho e os adolescentes 
do 6º ao 9º, da categoria redação.  O 
projeto oferece material de apoio para 
as abordagens em sala de aula e premia 
os melhores trabalhos nas fases 
municipal e estadual.  Neste ano o tema 
do concurso será : “Se você fosse um 
herói da Liga Sustentável, o que faria 
para defender o planeta do 
aquecimento global?”

Confira o regulamento no site: 
www.ligasustentável.com

Desenvolvido desde 2011, o 
projeto Recicla CDL na Escola 
ganhou em 2015 o reforço de um 
time de super-heróis: a Liga 
Sustentável. São personagens de 
desenho animado, que se dedicam 
a promover a reciclagem e o 
combate ao desperdício, além de 
se envolverem em grandes 
aventuras na defesa do planeta.

PREMIAÇÃO
A exemplo das edições anteriores, o 
concurso irá premiar alunos e 
professores, valorizando o envolvimento 
no projeto e seus resultados. Haverá um 
aluno premiado por município em cada 
categoria (desenho e redação), os quais 
receberão kits com material escolar. 
Na fase estadual serão premiados cinco 
alunos por categoria, assim como os 
respectivos professores, cada um 
receberá de prêmio um tablet.

POR QUE
PARTICIPAR?
O projeto Recicla CDL na Escola é uma 
iniciativa já consolidada, que ganha 
consistência a cada edição, contando com a 
participação de 800 Escolas em 2016. Além 
da sala de aula, há também o engajamento 
das escolas, das famílias, das CDLs, que 
indiretamente são alcançadas, semeando 
uma nova cultura. É uma oportunidade de 
fazer a diferença e inspirar as novas gerações.
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