SEMANA DO MEIO AMBIENTE - 11/06/2018 A 15/06/2018
1° GINCANA DE INTEGRAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
A divulgação da Gincana Ecológica acontecerá a partir do dia 21 de maio de 2018 (segundafeira), no Facebook e site de Prefeitura Municipal de Araquari.
Objetivos da Gincana Sustentável:
 Estimular a participação dos Servidores Públicos e Alunos na preservação do Meio
Ambiente, através de ideias e práticas sustentáveis;
 Comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente - Celebrado no dia 05 de Junho.
 Realizar uma campanha efetiva de Conscientização Ambiental no município.
Equipes:
 Servidores Públicos: As equipes deverão ser compostas com 10 Servidores Públicos da
Prefeitura Municipal de Araquari
 Alunos:





Alunos de 6° série do Ensino Fundamental a 3° ano do Ensino Médio das
Escolas Municipais e Estaduais do Município de Araquari;
As equipes deverão ser compostas por alunos da mesma sala de aula / classe e
um representante de sala;
Somente serão aceitas inscrições, desde que a equipe tenham dois
representantes de sala (Professor / Diretor / Coordenador);
Máximo 30 (trinta) alunos e 2 (dois) representantes.

Obs: Os servidores públicos e alunos não irão competir entre si. Serão separados por setor,
sendo que ao final, as equipes vencedoras receberão premiações.
Inscrição:
Cada equipe deverá realizar a inscrição e doar 5 kg de Ração para Cachorros e/ou Gatos no
ato da inscrição até o dia 07/06/2018, na Fundação Municipal do Meio Ambiente - FUNDEMA,
localizada na Rua Antônio Carlos Sprotte, n° 187 - Centro.
Tarefa n° 01 - Banner de Materiais Reciclados:
Para o cumprimento desta tarefa, a equipe deverá realizar um Banner com materiais reciclados
(garrafa PET, latas, papelão, plástico, entre outros), representando algum ponto turístico, história
ou bairro do Município de Araquari.
Entrega: Deverá ser apresentado na Fundação Municipal do Meio Ambiente - FUNDEMA, no dia
11/06/2018, às 14:30.
Pontuação Máxima: 200 Pontos
Pontuação Mínima: 20 Pontos
Fundação Municipal do Meio Ambiente - FUNDEMA
Rua Antônio Carlos Sprotte, n° 187 - Centro
(47) 3434-0466 / fundema@araquari.sc.gov.br

O Banner vencedor, será exposto na Recepção da Fundação Municipal do Meio Ambiente FUNDEMA.
Tarefa n° 02 - Criação e Confecção de Brinquedo com Materiais Reciclados:
Para o cumprimento desta tarefa, a equipe deverá criar um brinquedo de materiais reciclados
(garrafa PET, latas, papelão, plástico, entre outros).
Entrega: Deverá ser apresentado na Fundação Municipal do Meio Ambiente - FUNDEMA, no dia
12/06/2018, às 09:30, no qual pelo menos 02 (dois) membros da equipe deverão realizar a
demonstração do uso do brinquedo.
Pontuação Máxima: 200 Pontos
Pontuação Mínima: 20 Pontos
Exemplo simples de brinquedos criados com materiais recicláveis:

Tarefa n° 03 - Práticas Sustentáveis:
Cada um de nós possui algum conhecimento que é relevante aos outros e pode ser útil à
comunidade. Isso é mais importante quando este conhecimento é passado e multiplicado no
auxílio à preservação do planeta e de nossas vidas.
A equipe deverá produzir um vídeo de 3 a 5 minutos, mostrando este tipo de conhecimento
específico sobre sustentabilidade, apresentando práticas de educação ambiental no dia-a-dia da
comunidade araquariense.
Entrega: Deverá ser enviado no e-mail: eng.ambiental@araquari.sc.gov.br no dia 13/06/2018 até
as 12:00
Pontuação Máxima: 200 Pontos
Pontuação Mínima: 20 Pontos

Fundação Municipal do Meio Ambiente - FUNDEMA
Rua Antônio Carlos Sprotte, n° 187 - Centro
(47) 3434-0466 / fundema@araquari.sc.gov.br

Tarefa n° 04 - Moda:
Você sabia que existem algumas roupas que são fabricadas com material reciclado?
Para o cumprimento desta tarefa, a equipe deverá apresentar um modelo de roupa realizado
apenas com material reciclável. Os modelos deverão ser apresentados e vestidos na entrega da
tarefa.
Entrega: Deverá ser apresentado na Fundação Municipal do Meio Ambiente - FUNDEMA, no dia
13/06/2018, às 14:30, por pelo menos 02 (dois) membros da equipe, sendo que um deles deverá
estar vestindo a roupa.
Pontuação Máxima: 200 Pontos
Pontuação Mínima: 20 Pontos
Tarefa n° 05 - Reaproveitar Alimentos:
Reaproveitar alimentos é uma ação de sustentabilidade e uma forma de utilizar melhor o
alimento, potencializando suas qualidades nutritivas.
A equipe deverá trazer um prato pronto produzido com alimentos reaproveitados, podendo ser
doce ou salgado, acompanhado da receita completa impressa.
Entrega: Deverá ser apresentado na Fundação Municipal do Meio Ambiente - FUNDEMA, no dia
14/06/2018, às 14:30.
A receita mais criativa e vencedora, será disponibilizada no Facebook da Prefeitura Municipal de
Araquari para que todos os munícipes tenham acesso.
Exemplos: Bolo de casca de banana, bolo de casca de mamão, farofa com sobras de macarrão,
bolinho com sobras de arroz, entre outros.
Pontuação Máxima: 200 Pontos
Pontuação Mínima: 20 Pontos
Tarefa n° 06 - Compostagem:
Compostagem é a degradação da matéria orgânica por bactérias e fungos, transformando o
resíduo em um composto orgânico, que pode ser utilizado no plantio de hortaliças, na jardinagem
e na agricultura.
A compostagem é a maneira mais adequada de tratar os resíduos sólidos, evitando o acúmulo
desse material em aterros sanitários, ajudando a preservação ambiental.
No dia 11/06/2018, a Fundação Municipal do Meio Ambiente - FUNDEMA, em parceria com a
Universidade da Região de Joinville - UNIVILLE e a Aluna Marielle Parizotto, irão inaugurar a
Composteira Comunitário que atenderá o Centro do Município de Araquari.
Uma das principais tarefas da Gincana Sustentável será a participação das equipes durante a
semana com a composteira.
Fundação Municipal do Meio Ambiente - FUNDEMA
Rua Antônio Carlos Sprotte, n° 187 - Centro
(47) 3434-0466 / fundema@araquari.sc.gov.br

Entrega: Deverá ser entregue, durante a semana (11/06/2018 a 14/06/2018), das 14:30 às 16:30,
para a Responsável Marielli Bruna Parizotto, os resíduos na Composteira Comunitária, que ficará
localizada atrás do estacionamento da Prefeitura Municipal de Araquari, na Rua Antônio Ramos
Alvin. Os resíduos serão pesados pela Responsável e anotados para computação final no dia
15/06/2018 às 12:00.
Resíduos Permitidos: Resto de fruta (casca, bagaço. caroço); legumes / verduras; cascas de
ovo; erva mate / chá; borra de café;
Resíduos NÃO Permitidos: Frutas cítricas (abacaxi, laranja, limão, maracujá); cascas de cebola e
alho; alimentos processados, carnes e gorduras; restos de verduras e legumes temperados.
Pontuação Máxima: Equipe que levar maior quantidade de resíduos ganhará 400 Pontos.
Pontuação Mínima: As demais equipes ganharão 100 Pontos (Apenas as que levarem os
resíduos).

Encerramento:
No dia 15/06/2018 será computado os Pontos de cada equipe e às 15:30 será anunciado as
equipes vencedoras.
Premiação Servidores Públicos:
1° Lugar: Passeio ao Beto-Carreiro, no qual será realizado no dia 04/08/2018 (Incluso:
Transporte + Ingresso + Refeição).
2° Lugar: Ingresso para GNC Cinemas (Ingresso + Pipoca Pequena + Refrigerante Lata), sem
transporte. O ingresso poderá ser utilizado até NOVEMBRO/2018.
3° Lugar: Ticket Refeição no Forno Pizzaria

Fundação Municipal do Meio Ambiente - FUNDEMA
Rua Antônio Carlos Sprotte, n° 187 - Centro
(47) 3434-0466 / fundema@araquari.sc.gov.br

Premiação Alunos:
1° Lugar: Passeio ao Beto-Carreiro, no qual será realizado no dia 04/08/2018 (Incluso:
Transporte + Ingresso + Refeição).
2° Lugar: Ingresso para GNC Cinemas (Ingresso + Pipoca Pequena + Refrigerante Lata), sem
transporte. O ingresso poderá ser utilizado até NOVEMBRO/2018.
3° Lugar: Ticket Refeição no Forno Pizzaria
Critérios de Avaliação:








Interação da Equipe e Público.
Participação / Entusiasmo.
Diversidade dos Materiais Empregados.
Criatividade / Originalidade.
Pontualidade na entrega das Tarefas.
Organização da Equipe e das Tarefas.
Domínio dos Temas.

Fundação Municipal do Meio Ambiente - FUNDEMA
Rua Antônio Carlos Sprotte, n° 187 - Centro
(47) 3434-0466 / fundema@araquari.sc.gov.br

