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CONCURSO CULTURAL 

“ NOSSA ÁGUA, NOSSA VIDA.” 

Do concurso: 

A Concessionária Águas de Bombinhas em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação, vem lançar o concurso cultural “ Nossa água, nossa 
vida”, com o objetivo de manter uma relação próxima junto à escola, alunos 
do Ensino Fundamental I e seus responsáveis, através de uma dinâmica 
diferenciada contando com a partcipação de todos. Visa contribuir para 
que a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES (APP) de cada escola possa 
concorrer a uma premiação, onde a comunidade escolar será beneficiada, 
assim contribuindo com o desenvolvimento das atividades escolares. Nesse 
caso, a APP deverá estar com suas obrigações em dia para participar do 
concurso. 

O Concurso tem caráter recreativo e cultural. A participação é voluntária e 
gratuita, não estando vinculada à aquisição de qualquer bem, serviço ou 
direito. 

A participação neste CONCURSO não implica em qualquer ônus, de 
qualquer natureza para os participantes. 

Da forma de participação 

A equipe docente responsável pelo concurso nas escolas elaborarão um 
vídeo, de no máximo um minuto, com os alunos. O  tema do mesmo 
deverá ser “ Nossa água, nossa vida”, com o intuito pedagógico de 
conscientizar os estudantes sobre a importância da água na vida de 
todos. Os vídeos deverão ser postados na rede social Facebook das 
escolas (caso tenham) com a #águasdebombinhas para engajar a 
comunidade.  

Dos Participantes: 

Poderão participar todos os alunos da Rede Municipal de Ensino de 
Bombinhas dos 3° anos, com idade entre 8 e 11 anos. 
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Do regulamento 

✓ Na etapa escolar a equipe docente fará um vídeo com os estudantes, 
conforme regulamento. 

✓ Os vídeos deverão ser gravados na posição  horizontal, não serão 
aceitos vídeos em outro formato. 

✓ Os vídeos criados pelas escolas deverão ser postados na rede social 
Facebook de cada escola com a #águasdebombinhas (as escolas que 
têm esta rede social). 

✓ A comunidade poderá vizualizar os vídeos pelas redes sociais. 

✓ Cada escola irá concorrer com apenas 1 (um) vídeo na etapa final. 

✓ Os vídeos deverão ser encaminhamos via WhatsApp para o 
responsável pelo concurso da CONCESSIONÁRIA. 

✓ Todos os vídeos deverão ser postados ao mesmo tempo no 
facebook da CONCESSIONÁRIA conforme regulamento. 

✓ A Votação será aberta para a comunidade pelo Facebook da 
CONCESSIONÁRIA. 

✓ Os dois vídeos mais votados serão os ganhadores, primeiro e segundo 
lugar, respectivamente. 

 
Prazos 

✓ Início do Concurso – produzir os vídeos até dia 29/11/2021; 

✓ Início da postagens pelas escolas na rede social: 01/12/2021 ao dia 
03/12/2021; 

✓ Data para envio (via WhatsApp) dos vídeos para o responsável da 
CONCESSIONÁRIA: 06/12/2021. 

✓ Dia para a CONCESSIONÁRIA postar os vídeos ao mesmo tempo, 
conforme regulamento: 09/12/2021. 

✓ Abertura e término da votação no Facebook da CONCESSIONÁRIA: 
09/12/2021 à 13/12/2021 até às 17 horas; 
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✓ Encerramento da votação: Divulgação dos 2 (dois) vídeos mais votados 
na página do Facebook da Concessionária Águas de Bombinhas será dia 
14/12/2021 às 17 horas; 

 
Da Comissão julgadora 

✓ Etapa Concessionária: 

Vídeos mais votados via página do Facebbok da Concessionária . 
 
Da Premiação 

Os 2 (dois ) vídeos mais votados  na etapa final receberão os seguintes 
prêmios: 

1º lugar: DataShow (APP) 

  2º lugar:  Impressora Ecotank (APP) 

A premiação ocorrerá em 16 de dezembro de 2021 nas depências APP 
das Escolas ganhadoras. 

 

Dos Direitos 

As turmas vencedoras do concurso (1º e 2º lugares geral) transferem 

para a Concessionária Águas de Bombinhas, sem quaisquer ônus para 

esta, em caráter definitivo, plena e totalmente, todos os direitos autorais 

sobre o mesmo, para qualquer utilização, publicação, reprodução por 

qualquer meio ou técnica, sejam estas impressas, como jornais, folhetos, 

cartazes ou outros; eletrônicos, como vídeo, internet, televisão ou 

outros; ou ainda, por qualquer outra forma de comunicação, como CD e 

DVD, pela quantidade de vezes que ela pretender. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A participação neste concurso implica a aceitação deste regulamento e 

eventuais ajustamentos, caso surjam imprevistos alheios a Águas de 

Bombinhas e às escolas da Rede Municipal de Ensino de Bombinhas. 
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Dúvidas e informações sobre este concurso poderão ser esclarecidas por 

e-mail: raquel.helm@aguasdecamboriu.com.br 

Uma cópia deste Regulamento, assim como a divulgação dos ganhadores 

do Concurso poderão ser obtidas no site: 

https://www.aguasdebombinhas.com.br/ 
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