CRONOGRAMA
A FCDL/SC disponibilizará gratuitamente o
material necessário para a realização do concurso
às CDLs que, por sua vez, o encaminharão para as
respectivas Secretarias Municipais de Educação,
estas responsáveis por disponibilizar os kits de
trabalho às escolas inscritas.

por representante da Secretaria, da CDL local e do
Sicoob, sempre que possível.

SETEMBRO

ATÉ 15/11/2018

Elaboração das redações e desenhos na sala de
aula.

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.

ATÉ 10/10/2018
Seleção da melhor redação e melhor desenho
pela escola, mediante constituição de comissão
julgadora, com entrega dos trabalhos na Secretaria
Municipal de Educação.

ATÉ 17/10/2018
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 representa o município na fase
estadual. Uma comissão julgadora será formada

Realização

26/10/2018
Os trabalhos selecionados deverão ser enviados
pelas CDLs para a FCDL/SC.

ATÉ 30/11/2018
Será promovida a solenidade de premiação
dos cinco melhores desenhos e cinco melhores
redações a ser realizada pelas CDLs nos
respectivos municípios vencedores de cada
categoria.

Apoio

na escola

Confira o regulamento em www.ligasustentavel.com.br

Realização

GUIA DOS EDUCADORES

Realização
na escola

Apoio

na escola

Realização
na escola

FL-0041-18_AF_Recicla-CDL-na-Escola_folder_professor_40x20cm_(P).indd 1

03/08/18 16:30

PREMIAÇÃO
PROFESSOR, você é o protagonista do Recicla
CDL na Escola. Seu apoio é fundamental para o sucesso
deste concurso de desenho e redação. Junte-se à Liga
Sustentável e ajude a promover a educação ambiental
aí na sua escola.

EM 2017, O RECICLA
CDL NA ESCOLA
TEVE RECORDE DE
ESCOLAS E ALUNOS
INSCRITOS.

860
escolas

participantes

Em cada município haverá um aluno premiado com kit
de material escolar por categoria (desenho e redação).
Na fase estadual serão premiados cinco alunos por
categoria, assim como os respectivos professores. Cada
um receberá de prêmio um tablet.

Os melhores
trabalhos ganham:

152
mil
alunos

20
TABLETS

envolvidos

PRÊMIO FRITZ M
MÜLLER

(sendo 10 para professores
e 10 para alunos)

Categoria Educação Ambiental

KITS
ESCOLARES

RECICLA CDL
NA ESCOLA 2018

(2 por cidade)

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.

TEMA DESTE ANO:
O QUE VOCÊ PODE FAZER PARA
PROMOVER UM CONSUMO CONSCIENTE?
O projeto oferece material de apoio para as abordagens em sala de aula.
Para acessá-los, bem como o regulamento, acesse: ligasustentavel.com.br
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Imagem
meramente
ilustrativa.

SUA PARTICIPAÇÃO FAZ
TODA A DIFERENÇA
Além da sala de aula, o concurso engaja escolas,
famílias e CDLs, semeando uma nova cultura.
Uma excelente oportunidade de fazer a diferença
e inspirar as novas gerações.
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