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REGULAMENTO DO CONCURSO 

ESCOLA AMIGA DO AMBIENTE - ILHA DA BOA VISTA 

Artigo 1º  

Introdução: 

Atualmente todas as escolas na ilha possuem projeto “Escola Amiga do Ambiente” e a 

Câmara Municipal da Boa Vista é considerado para todas como principal parceira na 

implementação das atividades. Face ao crescimento exponencial da população e dos 

danos ambientas/impactos negativo, pretende com este concurso envolver 

intrinsecamente todas as escolas da ilha neste concurso visando a promoção de ações de 

conservação, preservação do meio ambiente, através da sensibilização da população, 

principalmente na camada juvenil. 

 

Artigo 2º 

Finalidade: 

1. Incentivar a participação das escolas no presente concurso através do programa 

“Escola Amiga do Ambiente”; 

2. Acompanhar todos o projetos e atividades das escolas ligadas ao ambiente; 

3. Promover ações de sensibilização nas escolas, incluído as comunidades; 

4. Fiscalizar e garantir higiene e segurança nas escolas; 

5. Atribuir prémios às escolas que desenvolverem mais e melhores ações ligadas ao 

ambiente. 

Artigo 3º 

Organização: 

O presente concurso é promovido pela Câmara Municipal da Boa Vista, através do seu 

Gabinete do Ambiente, Saneamento, Água e Energia. 
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Artigo 4º 

Destinatários: 

O presente concurso é destina-se às escolas existentes no território Municipal.  

 

Artigo 5º 

Requisitos exigidos:   

Os participantes devem apresentar os seguintes documentos:  

a. Projeto “Escola Amiga do Ambiente”; 

b. Plano de atividade do ano letivo; 

c. Lista da Comissão do projeto e da Equipa de gestão;  

d. Lista dos alunos, professores e funcionários da escola.  

Artigo 6º  

Percentagem por atividade: 

O presente concurso terá uma percentagem em função das seguintes atividade realizadas: 

a- Ações de reciclagem - 15%  

b- Visitas de estudos - 5% 

c- Campanha de limpeza - 10% 

d- Palestras e conferências, sensibilização porta-à-porta - 10% 

e- Criação e manutenção de Espaço verde - 10% 

f- Poupança de energia - 5% 

g- Poupança de água - 10% 

h- Higiene e segurança 10% 

i- Participação no torneio “Taça Ambiental” 5%  

j- Produção de ecovídeo 15% 

k- Participação nas atividades similares 5%  
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Artigo 7º  

Manifestação de interesse: 

 

A candidatura é formalizada mediante o preenchimento da ficha de inscrição a ser 

entregue na Câmara Municipal da Boa Vista ou enviada pelos correios eletrónicos, até 15 

de Outubro. 

 

Artigo 8º  

Regras Gerais: 

a) A organização da atividade deve comunicar previamente de pelo menos uma 

semana; 

b) O sucesso de cada ação é equivalente ao impacto ou aderência/participação dos 

alunos, professores, funcionários e da comunidade, isto é, realizar atividade não 

significa ganha 100% de pontuação; 

c) A Câmara Municipal será parceira de todas as escolas sem discriminação, 

apoiando nos transportes, materiais e técnicos; 

d) Os vídeos devem ter até 2 (dois) minutos de duração; 

e) Os vídeos devem ser um trabalho original e inédito; 

f) A apresentação do vídeo deve conter conteúdo livre de preconceitos, estereótipos, 

ofensas ou informações impróprias; 

g) A equipe produtora do vídeo deve ser composta de no máximo quatro pessoas, 

sendo que uma deve ser um (a) professor (a) responsável. É permitida a 

participação de pessoas da comunidade na composição da equipe; 

h) Poderão participar alunos de todos os níveis do Ensino Básico ou Secundária; 

i) As filmagens podem ser feitas com aparelhos celulares, máquinas fotográficas 

digitais ou filmadoras que apresentem uma boa qualidade de imagem; 

j) Todo o processo deverá ser acompanhado pelo professor responsável; 

k) Para o caso de vídeos que utilizem, no processo de edição, trilhas 

sonoras/músicas, a equipe deverá privilegiar a utilização de músicas de autoria 
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da comunidade local e/ou músicos regionais, salvaguardando os devidos direitos 

autorais; 

l) É importante que os trabalhos realizados pelos alunos não se encerrem com a 

culminância do projeto e que esse seja um trabalho sistemático e contínuo; 

m) Os vídeos deverão ser postados no youtube e enviados via e-mail ou pelos 

Correios (data máxima para postagem como carta registrada ou Sedex) até o dia 

17 de maio de 2019. 

Artigo 9º 

Critério de avaliação: 

As atividades serão avaliadas de acordo com seguintes critérios: 

a) Invenção e criatividade das atividades e do ecovídeo; 

b) Utilização de materiais reutilizados/reciclados; 

c) Participação da comunidade nas atividades; 

d) Fiscalização de casas de balhos, instalões elétricas, cantinas, espaço verde e de 

lazeres; 

e) Acompanhamento do sucesso ou impacto positivo do ecovídeo; 

f) Acompanhamento da página do Faceboock.  

  

Artigo 10º 

Júri:    

O júri será composto por um júri publico e um júri ambiental  

a) O júri público: 

É através da rede social onde qualquer pessoa pode visitar a página do Facebook 

ou youtube, deixando um gosto ou like, com peso de 20% na avaliação.  

 

b) O júri ambiental terá um peso de 80% na avaliação e será constituído por: 

2 Técnicos da Câmara Municipal; 
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1 Representante da Delegacia de Saúde; 

1 Técnico de MAA; 

1 Técnicos do Comité Ambiental. 

As decisões do júri serão irrevogáveis. 

 

Artigo 11º 

 

Prémios: 

Haverá um total de 3 prémios que serão anunciados numa Gala a ser realizada no Centro 

de Arte e Cultura- CAC no mês Junho/Julho. 

 

 

Para mais informações, contactar: 

domingos.m.lobo@me.gov.cv e fernando.b.rocha@cmbv.gov.cv 

9161952 / 9299478 
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