
 
Balsa Nova, 03 de junho de 2022. 

 

TODAS AS UNIDADES EDUCACIONAIS 
Nesta 

 
 

Assunto: 1° EDIÇÃO DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA "VIVENCIANDO O MEIO AMBIENTE DE BALSA NOVA" 
 
 

Prezado(a) Diretor(a), 

 
A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte em conjunto com as Secretaria 

Municipal Industria,  Comércio e Turismo, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, estão 
realizando o 1° Edição do Concurso de Fotografia com o tema "Vivenciando o Meio Ambiente de Balsa 
Nova" para alunos do 1º ao 9º ano da rede pública e privada do município e público em geral, 
moradores do município no mês de junho de 2022 em alusão ao mês do meio ambiente. 

A proposta desse concurso é estimular o olhar crítico e reflexivo para o meio ambiente e 
paisagens da cidade de Balsa Nova, permitindo que as crianças e estudantes, assim como comunidade, 
percebam a cidade com um novo olhar: olhar do belo, olhar do não tão belo, e que, a partir disso, 
modifiquem sua forma de pensar e agir nas questões socioambientais cotidianas para que sejam 
transformadoras e conscientes rumo ao desenvolvimento sustentável, bem-estar e do bem-viver. 

O regulamento do Concurso está em anexo para maiores informações e as inscrições podem 
ser realizadas via formulário on-line (https://forms.gle/Us1Dt8asvPH9JgBi9) do dia 15 de junho até o 
dia 26 de junho de 2022, permitindo o envio de uma fotografia por aluno ou público em geral. 

As fotografias inscritas serão postadas nas redes sociais da Prefeitura Municipal de Balsa 
Nova, assim como farão parte do acervo de material de análise para projetos e ações de Educação 
Ambiental Municipal. 

Ficamos à disposição para futuros esclarecimentos e/ou sugestões. 
 
 
 

Atenciosamente, 
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REGULAMENTO 1º EDIÇÃO DO CONCURSO DE 

FOTOGRAFIA 
 

VIVENCIANDO O MEIO AMBIENTE DE BALSA NOVA 
 

OBJETIVO: 
Realizar um concurso de fotografia com alunos do 1º ao 9º ano das escolas do 

município de Balsa Nova e comunidade em geral no mês de junho de 2022, com o 
objetivo de estimular o olhar crítico e reflexivo para o meio ambiente e paisagens da 
cidade de Balsa Nova, bem como uma conscientização ecológica e sustentável. 

 
JUSTIFICATIVA: 
A conscientização para a preservação do Meio Ambiente vai muito além das 

discussões apresentadas no espaço escolar e comunidade. Cada cidadão deve 
perceber nossa cidade com um novo olhar: olhar do belo, olhar do não tão belo, e 
que, a partir disso, modifiquem sua forma de pensar e agir nas questões 
socioambientais cotidianas para que sejam transformadoras e conscientes rumo ao 
desenvolvimento sustentável, bem-estar e do bem-viver. 

Nesse sentido, a FOTOGRAFIA é um recurso simples para permitir a reflexão 
sobre as questões ambientais, assunto tão importante e necessário. 

 
DESENVOLVIMENTO: 
O presente concurso de Fotografia: "Vivenciando o Meio Ambiente de Balsa 

Nova " prioriza mobilizar e compreender as discussões sobre o meio ambientena 
cidade de Balsa Nova, através do registro fotográfico. Nesse sentido, estão 
convidados a participar todos os alunos da rede pública e privada, bem como a 
comunidade local para permitir uma ampla mobilização social. 

 
Quanto às categorias: 
O concurso está dividido em três categorias, sendo: 

● Infantil – alunos do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental das 
Escolas Municipais ou privada da  cidade de Balsa Nova. 

● Juvenil – alunos do 6º ao 9º Ano dos Colégio Municipais da  cidade 
de Balsa Nova. 

● Público em geral – pessoas acima de 15 anos moradores da cidade 
de Balsa Nova. 

 
Quanto às temáticas sugeridas: 

a) Paisagem 
b) Elementos da Natureza 
c) Problemas Ambientais 
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No entanto, não existe a obrigatoriedade das temáticas propostas, visto que 
“Meio Ambiente” refere-se a todos nós inseridos num contexto muito maior: natural, 
artificial, cultural, do trabalho e patrimônio genético. 

 
Quanto à participação: 
Cada participante poderá enviar apenas uma foto AUTORAL, dentro do 

concurso proposto "Vivenciando o Meio Ambiente de Balsa Nova”, inscrevendo-se em 
uma das categorias propostas. 

A inscrição de candidatos com idade inferior a 18 (dezoito) anos, só serão 
aceitas mediante autorização dos pais ou responsáveis legais no momento da 
inscrição do participante pelo formulário eletrônico. 

Fotos que apareçam pessoas só serão aceitas mediante termo de cessão de 
imagem. 

 
Quanto a inscrição: 
A inscrição no concurso deverá ser feita via formulário eletrônico 

(https://forms.gle/Us1Dt8asvPH9JgBi9), até 26/06/2022. 
Lembrando que o professor e/ou pai ou responsável poderá se responsabilizar 

pelo preenchimento do formulário, considerando as especificações contidas no 
formulário. 

 
SELEÇÃO: 

As fotografias enviadas serão analisadas por uma Comissão Julgadora 
composta de 6 profissionais da Prefeitura do Município de Balsa Nova indicados para 
essa avaliação específica. 

Serão verificados alguns critérios, dentre eles: 
a) Foto autoral; 
b) Tema do Concurso; 
c) Qualidade: Clareza/Nitidez; 
d) Composição Artística da foto em relação ao tema; 
e) Criatividade e imaginação para o registro da foto; 
f) Mensagem transmitida pela foto, considerando a descrição 

narrada pelo autor, no formulário. 
Caso dois ou mais participantes enviem fotos idênticas, todos serão 

desclassificados do Concurso. 
Após a seleção das fotografias mais representativas, serão publicadas nas 

redes sociais da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, o agradecimento pelo excelente 
trabalho realizado. 

As fotografias serão ainda divulgadas em exposição no Parque Manancial de 
Balsa Nova a partir da data da premiação. 
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PREMIAÇÃO: 
Serão selecionadas 3 fotos de cada categoria, sendo 1º, 2º e 3º lugares que 

melhor transmitam esse novo olhar e vivência para o Meio Ambiente de Balsa Nova. 
As fotografias premiadas serão publicadas nas redes sociais para divulgação e 
homenagem à nossa cidade e ficaram em exposição no Parque Manancial durante 
todo o mês de Julho de 2022 e poderão ser utilizadas nas futuras campanhas de 
conscientização relativas à Educação Ambiental a serem realizadas no município 
durante a atual gestão. 

Todos os participantes do Concurso receberão um certificado de participação 
com o logo das três secretarias municipais. 

Os participantes serão avisados por meio do telefone, e/ou e-mail do 
formulário, sobre o resultado bem como a data e local para entrega do certificado de 
participação. 

 
AGRADECIMENTOS: 

Desde já agradecemos sua participação e que, a partir disso, modifique sua 
forma de pensar e agir nas questões socioambientais cotidianas para que sejam 
transformadoras e conscientes rumo ao desenvolvimento sustentável, bem-estar e do 
bem-viver em nossa cidade. 

 
PARCERIAS: 

● Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte: 
coordenacaopedagogica@balsanova.pr.gov.br 

 
● Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente: 

agricultura@balsanova.pr.gov.br 
 

● Secretaria Municipal de Indústria Comércio e Turismo: 
smict@balsanova.pr.gov.br 


