REGULAMENTO DO ESTUDANTE
PRÊMIO CONHECENDO O AGRO
“A Importância da Agricultura na Minha Vida”
1. DA MODALIDADE: ESTUDANTES
DESENHO COM VÍDEO
A Abapa - Associação Baiana dos Produtores de Algodão, está
promovendo o Prêmio Conhecendo o Agro para estudantes
das trinta e sete (37) escolas dos noves (9) municípios do
Oeste da Bahia, que estão participando do Programa – 2020.
A. NÚCLEO 01: CORRENTINA/ROSÁRIO, LUÍS EDUARDO
MAGALHÃES E SÃO DESIDERIO/RODA VELHA.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Colégio Municipal Rui Barbosa
Escola Municipal Joana Angélica
Escola Municipal Joaquim Cândido Rodrigues
Escola Municipal Necy Novais
Escola Municipal Professora Maria Railda de Souza
Escola Municipal Sebastião Augusto Azevedo
Escola Municipal Waldemar Lopes Bandeira

1.1. É vedada a participação dos estudantes que não estão
vinculados aos municípios e escolas mencionadas acima.
2. DO OBJETIVO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Colégio Maria Edith Rhoden
Escola Municipal Amábilio Vieira dos Santos
Escola Municipal Ângelo Bosa
Escola Municipal Cezer Pelissari
Escola Municipal Hermínio Carlos Brandão
Escola Municipal Jardim Paraíso
Escola Municipal José Cardoso de Lima
Escola Municipal Marlei Teresinha Pretto
Escola Municipal Mozart Feliciano
Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida
Escola Municipal Onero Costa da Rosa
Escola Municipal Ottomar Schwengber
Escola Municipal Rosa da Fontana

B. NÚCLEO 02: BAIANÓPOLIS E BARREIRAS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Centro Educacional 31 de Março
Escola Municipal Caio Torres Bandeira
Escola Municipal Castro Alves
Escola Municipal Francisco Joaquim de Lima
Escola Municipal Professor Roberto Santos
Escola Municipal Professora Cleonice Lopes
Escola Municipal Rui Barbosa

C. NÚCLEO 03: RIACHÃO DAS NEVES E FORMOSA DO
RIO PRETO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Colégio Municipal 1º Grau José de Oliveira
Escola Municipal Benedicto Araújo
Escola Municipal Cândido Crisóstomo da Silva
Escola Municipal Eliezer Rabello Santiago
Escola Municipal Francisco Macêdo da Silva
Escola Municipal Joaquim Francisco da Silva Filho
Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida
Escola Municipal Professora Carmem Miranda de
Arruda
Escola Municipal Virgem de Fátima

D. NÚCLEO 04: COCOS E JABORANDI.
1.

Colégio Municipal Raimunda Dutra

Produzir um (1) desenho e gravar um (1) vídeo que
contextualize o tema mobilizador “ A Importância da
Agricultura na Minha Vida” e das aprendizagens
transmitidas pelas escolas através do ensino remoto.
3. DO PÚBLICO ALVO
A. Estudantes do ensino fundamental das escolas que estão
mencionadas no item (1), anos iniciais (1º ao 5º), anos finais
(6º ao 9º) e Educação de Jovens e Adultos – EJA (eixos: I, II,
III, IV e V);
B. Os estudantes que forem menor de dezoito (-18) anos de
idade, poderão se inscrever e participar através da anuência
formal dos pais ou responsáveis legais.
4. DO TEMA PARA PRODUÇÃO
“A Importância da Agricultura na Minha Vida”
4.1. EIXOS DE PRODUÇÃO:
A.
B.
C.
D.
E.

A cultura do algodão;
Produção alimentos;
Agricultura sustentável;
Contribuição dos produtores de algodão do Oeste da
Bahia, em combate ao coronavírus (COVID-19);
Novas tecnologias aplicadas a agricultura.

5. DA PARTICIPAÇÃO
A.

B.

C.
D.

O estudante participante deverá se inscrever
individualmente sob orientação dos pais ou
responsáveis legais, gestão escolar e professores;
É vedada a inscrição dos estudantes que não estão
participando do programa – 2020. Conforme os
termos de cooperação e outros documentos
formais/ofícios assinados e deliberados pela Abapa;
A participação será optativa;
Junto ao desenho com vídeo, o estudante ou
responsável legal deverá preencher e enviar a ficha
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E.

de cadastro e termo de compromisso no (anexo 1)
para o e-mail “ct2@abapa.com.br” até o dia
07/12/2020 as 23:59;
O período de participação iniciará no dia 30/11/2020
a 07/12/2020.

anexar no e-mail, a ficha de cadastro, o vídeo e o
desenho.
8. DOS PRAZOS E ENVIO DAS PRODUÇÕES
8.1 PRAZOS

6. DAS ETAPAS
O concurso constituirá de uma única etapa de avaliação
classificatória, primeiro (1º) e segundo (2º) lugar. Sendo que,
estas classificações serão distintas por NÚCLEO participante.
7. DAS ORIENTAÇÕES
DESENHO COM VÍDEO

PARA

CONSTRUÇÃO

A. Divulgação do regulamento, 27/11/2020;
B. Período sugerido para o estudante produzir o
desenho e vídeo, 30/11 a 06/12/2020;
C. Prazo final para envio do desenho com vídeo e
ficha de cadastro, 07/12/2020 as 23:59;

DO

7.1 DESENHO
A. Os estudantes do ensino fundamental dos anos inicias
e finais (1º ao 9º e EJA) das escolas participantes, deverão
desenvolver um desenho com vídeo, que contextualize o
tema mobilizador “ A Importância da Agricultura na Minha
Vida” a luz dos Eixos 4.1.
B. Os critérios de elaboração do desenho:








Arquivo PDF ou imagem;
Folha de papel A4 branca;
Nome completo do estudante;
Ano que estuda;
Nome da escola;
Cidade que mora e estuda;
Mostrar criatividade, vivacidade nas cores,
coerência com o tema, traçado e na
reprodução das informações.
C.
Os
desenhos
deverão
ser
elaborados
obrigatoriamente pelo participante;
D. Nomear o arquivo com o nome do aluno e município:
Exemplo: MARIA/JOÃO_JABORANDI. Enviar para o email “ct2@abapa.com.br” até o dia 07/12/2020 as
23:59, anexar no e-mail, a ficha de cadastro, o desenho
com o vídeo.
7.2 VÍDEO DE APRESENTAÇÃO DO DESENHO
A. Depois de elaborar o desenho o estudante deverá
produzir
um
vídeo
apresentando
o
seu
trabalho/desenho.
B. Os vídeos deverão conter:

Os participantes deverão estar com os
desenhos em mãos e amostra no momento da
gravação;

Postura ao apresentar/gravar;

Contextualização com o desenho;

Qualidade na imagem e áudio/som;

Mínimo 2 minutos e máximo 4 minutos de
gravação;

Arquivo mp4 (celular na horizontal).
C. Nomear o arquivo com identificação, nome do
estudante
e
município:
Exemplo
“MARIA/JOÃO_JABORANDI e enviar para o e-mail,
“ct2@abapa.com.br” até o dia 07/12/2020 às 23:59,

8.2 ENVIO DAS PRODUÇÕES
A. O desenho que não vier acompanhado com o vídeo
e a ficha de cadastro serão exclusos do concurso, bem
como o vídeo que não vier com os seus respectivos
desenhos e ficha de cadastro;
B. Nomear o desenho (arquivo PDF ou imagem), com
a seguinte identificação: nome do estudante e
município: Exemplo “MARIA/JOÃO_JABORANDI;
C. Nomear o vídeo (arquivo mp4) com a seguinte
identificação: nome do estudante e município:
EXEMPLO “MARIA_JABORANDI;
D. Enviar a ficha de cadastro, desenho e vídeo para o
e-mail: ct2@abapa.com.br.
9. DAS AVALIAÇÃO DOS DESENHOS COM VÍDEOS
9.1 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A. Os trabalhos serão avaliados de forma
classificatória de 0 a 100 pontos, mediante ao barema
presente neste regulamento (anexo 2).
B. Serão escolhidos os dois (2) melhores trabalhos (1º
e 2º lugar) a nível fundamental I e fundamental II, por
núcleo, que estão presentes no item (1) (núcleo 01, 02,
03 e 04);
B. Para o desenho: Folha de papel A4 branca, nome
completo do aluno, ano que estuda, nome da escola,
cidade que mora e estuda, mostrar criatividade,
vivacidade nas cores, coerência com o tema, traçado e
na reprodução das informações.
C. Para o vídeo: O estudante deverá manter postura
ao apresentar/gravar, contextualização do vídeo com o
desenho, qualidade na imagem e áudio/som.
9.2 COMISSÃO JULGADORA
9.2.1 - 02 Representantes Do SPRLEM, 02
representantes do SPRB, 02 representantes
do SENAR/BA, 02 representantes da
AGROSUL/JD, 04 Representantes da Abapa e
02 representantes da UFOB.
A. O desenho com vídeo elaborado pelo estudante
participante, serão enviados para os avaliadores via email, eles farão as avaliações a luz do barema presente
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no edital (anexo 2), depois de analisados serão
devolvidos via e-mail para abapa.
B. O desenho com vídeo, serão enviados para os
avaliadores na versão cega, (apagando o nome do
estudante participante, escola e núcleo/município)
para que os mesmos respeitem os princípios éticos e
isonomia avaliativa;
C. Caso ocorra empate entre trabalhos a Comissão
Julgadora decidirá através de uma decisão unânime, os
quais serão premiados.

12. DAS PREMIAÇÕES

10. DAS PENALIDADES

B. Tipos de premiações para os Anos iniciais - (1º ao 5º
- EJA – I, II E III):

1º lugar: Tablet e um (1) certificado;

2º lugar: Bicicleta e um (1) certificado.

A. O não cumprimento dos itens 1, 2, 3 e 4 ocasionará
a desclassificação do participante;
B. O estudante menor de dezoito (-18) anos, que não
adquirir a anuência dos pais ou responsáveis legais não
poderá participar;
C. O desenho com vídeo será uma produção
exclusivamente individual. O não cumprimento desta
regra ocasionará a desclassificação do participante;
C. O não cumprimento do item 5, o participante será
desclassificado;
D. O não cumprimento dos itens 7 e 8, o participante
será desclassificado.
11. DOS RESULTADOS
11.1 CLASSIFICAÇÃO


Anos iniciais do ensino fundamental (1º ao
5º ano – EJA):

1º lugar: Para o estudante que
alcançar a maior nota de 0 a 100;

2º lugar: para o estudante que
alcançar a segunda (2ª) maior nota
de 0 a 100.



Anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º
ano – EJA):

1º lugar: para o estudante que
alcançar a maior nota de 0 a 100;

2º lugar: para o estudante que
alcançar a segunda (2ª) maior nota
de 0 a 100.

11.2 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados serão divulgados na cerimônia de
encerramento (LIVE) do Programa Educacional
Conhecendo o Agro – 2020.

A. As premiações serão realizadas por núcleo (núcleo
presentes no item (1).






Núcleo (01): 02 bicicletas, 02 tablets;
Núcleo (02): 02 bicicletas, 02 tablets;
Núcleo (03): 02 bicicletas, 02 tablets;
Núcleo (04): 02 bicicletas, 02 tablets;
Total: 16 premiações.

C. Tipos de premiações para os anos finais - (6º ao 9º EJA – IV E V):



1º lugar: Tablet e um (1) certificado;
2º lugar: bicicleta e um (1) certificado.

13. DISPOSIÇÕES FINAIS
A. O Prêmio Conhecendo o Agro na modalidade
Desenho com Vídeo deverão ser elaborados pelos
estudantes das escolas públicas e privadas, que estão
participando do Programa Educacional em 2020;
B. A abapa não se responsabilizará por devolução ou
extravio dos registros dos desenhos e vídeos enviados;
C. Fica autorizada, sem ônus, a utilização dos registros
para fins de propaganda, publicações, matérias e
eventos institucionais;
D. Fica autorizado o uso da imagem do participante
menor de dezoito (-18) anos, com a devida anuência
dos pais ou responsáveis legais;
E. Fica autorizado o uso da imagem do participante
maior de dezoito (+18) anos;
E. Os casos não previstos neste regulamento serão
resolvidos pela Comissão Organizadora (Abapa);
F. Esse regulamento poderá sofrer retificações;
G. O cronograma de execução do Prêmio Conhecendo
o Agro estará disponível no anexo (3) deste
regulamento, podendo ele ser alterado ou ajustado, se
necessário for.
27 de novembro de 2020.

ABAPA – ASSOCIAÇÃO BAIANA DOS
PRODUTORES DE ALGODÃO
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ANEXO 01
IDENTIFICAÇÕES PESSOAIS DO PARTICIPANTE/ESTUDANTE:
Nome participante: ....................................................................................................................................
Escola: ......................................................................................................................................................
Ano que estuda: ....................................................................................................................................
Sexo: F ( ) – M ( ) - Data de nasc. : ......./......./........... Nº RG ......................... CPF....................................
Endereço: ...............................................................................................................................................
Bairro: ......................................... Cidade: ........................................................CEP: ..............................
Nome do responsável legal: ...................................................................................................................
Tel............................ E-mail: .....................................................................................................................
Nº RG .......................... CPF.................................... Filiação (pai ou mãe) ................................................
DOS DIREITOS AUTORAIS:
Eu ............................................................................................................, responsável legal do
estudante .................................................................................................., faço cessão dos direitos
autorais do trabalho e de imagem do inscrito neste concurso, para publicação em meio impresso e/ou
digital, em qualquer data/período, sem ônus ou reclame de direitos sobre a publicação.
DO COMPROMISSO
Declaro para os devidos fins, que o trabalho “Desenho com Vídeo”, inscrito no “Prêmio Conhecendo o
Agro - 2020” é inédito, não tendo sido publicado ou divulgado em qualquer meio impresso ou virtual,
no todo ou em parte, sendo totalmente exclusivo do autor. Também declaro que a produção foi
elaborada pelo participante, assumindo as penalidades de desclassificação previstas no edital, caso
seja comprovado qualquer ato contrário ao regimento e/ou proposta do concurso de premiação.
DA AUTORIZAÇÃO PARA INSCRIÇÃO DE MENORES DE 18 ANOS
Eu autorizo a participação de ....................................................................................................., para o
concurso do “Programa Educacional Conhecendo o Agro - 2020” na modalidade Desenho com Vídeo.
Também declaro lido e estar ciente das normas e regras de participação presentes no REGULAMENTO
DO ESTUDANTE.
Observação: É obrigatório anexar está ficha digitalizada, preenchida e assinada junto ao e-mail no ato
do envio do desenho com vídeo.

Assim estando ciente assino.

...............................................
Assinatura do participante/responsável legal
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ANEXO 02
BAREMA
QUADRO AVALIATIVO – DESENHO COM VÍDEO
DADOS DO AVALIADOR:
Nome: .......................................................................................................................................................
Instituição: .................................................................................................................................................
Número de identificação do trabalho: ........................................................................................................

CRITÉRIOS AVALIATIVOS

PONTUAÇÃO
MÁXIMA PARA
CADA ITEM

Coerência e aprofundamento com o tema “A Importância da
Agricultura na Minha Vida”.

30

Criatividade e dedicação ao desenho

20

Vivacidade, traçado e colorido

20

Estruturação do vídeo e elaboração desenho

10

Desenvoltura ao apresentar o vídeo e conexão com o desenho

20

TOTAL:

PONTUAÇÃO DO
ITEM AVALIADO

100 PONTOS
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ANEXO 03

CRONOGRAMA - 2020
Este cronograma poderá ser ajustado e/ou alterado, se necessário for*.

PERÍODOS:
 27/11 – Lançamento do regulamento;
 30/11 a 04/12 – Período sugerido para os estudantes elaborarem o desenho com o
vídeo;
 07/12 até as 23:59 – Último dia para enviar o desenho com o vídeo para Abapa;
 08/12 a 11/12 até as 23:59 – Entrega das análises dos trabalhos por parte dos
avaliadores;
 14/12 – Desempate dos trabalhos “Comissão Julgadora”, caso seja necessário;
 Cerimônia de apresentação dos resultados (LIVE), entre os dias 15/12 a 18/12/2020.
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