REGULAMENTO DO CONCURSO DE PROFESSORES
“CPFL NAS ESCOLAS - ENERGIA EM JOGO – 2022”
PREMIAÇÃO CPFL NAS ESCOLAS ENERGIA EM JOGO - 2022
Este Concurso é uma iniciativa promovida pela CPFL Energia – Companhias Paulista, Piratininga
e Santa Cruz, sendo parte do projeto CPFL nas Escolas - Energia em Jogo, uma ação educativa
que visa a difundir uma cultura de eficiência energética e desenvolvimento sustentável,
promovendo a mudança de hábitos de consumo de energia de estudantes, educadores e
famílias.
Este Concurso tem caráter exclusivamente recreativo-cultural e gratuito, não estando sujeito –
de forma alguma – a qualquer espécie de álea ou sorte, nos termos do artigo 3º, inciso II, da Lei
n.º 5.768/71, bem como do artigo 30 do Decreto nº. 70.951/72.
A participação neste Concurso é individual, voluntária e totalmente gratuita, não sendo
necessária a aquisição de qualquer produto, bem, direito ou serviço, nem está
condicionada ao pagamento de qualquer quantia e/ou valor aos participantes, seja qual for
sua natureza e ainda que a título de ressarcimento de tributos.
OBJETIVO
Este concurso tem como objetivo identificar e valorizar a participação de professores, por meio
de premiação anual, nas atividades de formação docente oferecidas pelo projeto CPFL nas
Escolas – Energia em jogo. O intuito é reconhecer o empenho dos educadores de 1º a 5º anos e
de 6º a 9º anos das redes municipais de ensino do Estado de São Paulo aderentes ao projeto no
ano de 2021 e 2022. Espera-se valorizar a participação e criatividade dos professores,
incentivando a produção de diagnósticos nas escolas que possam propor a implementação de
soluções para redução de consumo de energia elétrica, bem como fomentar o desenvolvimento
de atividades educativas nesta temática com seus estudantes.

1. QUEM PODE PARTICIPAR?
Professores de 1º a 5º anos e 6º a 9º anos participantes da oferta formativa do projeto CPFL nas
Escolas Energia em Jogo no ano de 2021 e 2022, conforme orientações deste regulamento, cuja
secretaria municipal de educação à qual faça parte tenha aderido formalmente ao projeto.
2. INSCRIÇÕES
2.1 Poderão participar do concurso apenas professores atuantes nas redes municipais de
ensino do estado de São Paulo que tenham aderido formalmente ao projeto CPFL nas Escolas
– Energia em Jogo nos anos de 2021 ou 2022.
2.2 Para se inscrever no Concurso o(a) professor(a) deverá estar cadastrado(a) na plataforma
de formação docente disponibilizada pelo projeto CPFL nas Escolas – Energia em jogo; deverá
ter participado e obtido certificação de conclusão da trilha formativa oferecida pelo projeto;
deverá comprovar ter realizado atividades com pelo menos 15 (quinze) estudantes em sala de
aula; e deverá comprovar que pelo menos 15 (quinze) de seus estudantes tenham realizado
postagens de atividades nas redes sociais Facebook e TitTok nos anos de 2021 ou 2022 com a
hashtag #CPFLnasEscolas..
2.3 Para realizar a inscrição o professor deverá se inscrever no concurso pelo link:
https://forms.gle/mrY9aCjYeAZscUyZ6 entre os dias 10/04/2022 e 10/12/2022; o formulário
precisa ser preenchido por completo, com as evidências, resposta das perguntas: “Como sua
prática pedagógica tem transformado o consumo de energia elétrica na sua escola?” e “Qual
foi a importância do projeto, para a conscientização do uso de energia elétrica, para os alunos
em sala de aula?”, dados completos do professor, escola e ano de atuação; será aceita apenas
uma inscrição por professor.
2.4 A inscrição deverá ser realizada por meio do envio das evidências de pelo o link que será
disponibilizado pelo projeto. Como comprovação o professor deverá enviar as seguintes
evidências:
• Lista com relação dos alunos que postaram;
• Lista com relação dos alunos que estão utilizando o app para o concurso do aluno;
• Fotos das atividades realizadas em sala de aula;
• Responder à pergunta: “Como sua prática pedagógica tem transformado o consumo de
energia elétrica na sua escola?” e “Qual foi a importância do projeto, para a
conscientização do uso de energia elétrica, para os alunos em sala de aula?”.

3. CRITÉRIOS PARA PREMIAÇÃO DO CONCURSO
3.1 A seleção para premiação dos educadores inscritos, e que estiverem aptos para avaliação
neste concurso conforme orientações deste regulamento, será realizada por uma banca
avaliadora composta por representantes da CPFL Energia e do Instituto Crescer, onde serão
analisados os seguintes critérios: criatividade, inovação, correlação com o tema proposto
pelo projeto CPFL nas Escolas – Energia em Jogo, compreensão dos temas abordados na
formação pedagógica oferecida pelo projeto, engajamento e participação nos ambientes de
troca oferecidos no ambiente virtual de aprendizagem do projeto.
3.2 Em caso de empate, serão considerados critérios de desempate: i.) professores com maior
número de estudantes cadastrados no aplicativo (app) do projeto; ii) professores com maior
número de postagens, para além da atividade prevista no Almanaque do Estudante (página
42), com a hashtag #CPFLnasEscolas; (iii) professores com o maior número de desafios
realizados.
4. PREMIAÇÃO
O concurso anual para professores do projeto CPFL nas Escolas – Energia em Jogo premiará 5
(cinco) educadores que se destacarem em sua atuação, conforme orientações deste
regulamento. O prêmio será, para cada ganhador: Uma viagem de 3 dias para Foz do Iguaçu e
visita à Usina de Itaipu. A premiação envolve passagens aéreas partindo de Campinas,
aeroporto mais próximo ou de preferência do professor comtemplado. Custos de
deslocamento até o aeroporto. Opção de transporte terrestre se professor preferir.
Hospedagem, alimentação e entradas no parque. Incluindo o seguinte roteiro:
• ITAIPU ESPECIAL (percurso no coração da usina) - 2h30min de duração;
• ITAIPU PANORÂMICA - 1hora em média de duração;
• ITAIPU ECOMUSEU - (aprox. 1h) de duração;
• ITAIPU REFÚGIO BIOLÓGICO - 3 horas de duração.
5. PRAZOS E DIVULGAÇÃO DE GANHADORES
Para a premiação anual, serão considerados:
5.1 Notificação dos (5) cinco ganhadores da premiação anual em 15/12/2022.
5.2 Os ganhadores da premiação anual serão divulgados em novembro no site oficial do
projeto CPFL nas Escolas - Energia em Jogo (www.cpflnasescolas.com.br), na plataforma de
formação docente do projeto onde estarão cadastrados os professores participantes, e nos
grupos de Whatsapp com coordenadores das escolas aderentes ao projeto;

5.3 Haverá entrega simbólica dos prêmios em ato realizado junto à(s) secretaria(s)
municipal(is) de educação da(s) qual(is) façam parte os(as) ganhadores(as).
5.4 A viagem vai acontecer entre a primeira ou segunda semana de dezembro/2022, conforme
calendário de divulgação do projeto.
6. DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 No ato da inscrição, o professor deverá ler atentamente este Regulamento e aceitar todas
as suas condições, declarando estar de acordo com os requisitos de participação e garantindo
que todas as informações prestadas em razão de sua participação são verdadeiras. O
conteúdo do trabalho e os dados cadastrais fornecidos no projeto enviado são de inteira
responsabilidade do candidato participante.
6.2 A autenticidade das atividades postadas pelos professores será avaliada, sendo
desclassificados os que infringirem quaisquer das condições estabelecidas neste
regulamento.
6.3 Caso o professor infrinja qualquer das condições estabelecidas neste regulamento ou
declare alguma informação inverídica, mesmo que por omissão, este professor será
desclassificado e será declarado vencedor aquele que estiver classificado na posição
imediatamente seguinte a ele.
6.4 Todos os direitos autorais relacionados as atividades postadas são de titularidade do
estudante e professor (a), o qual concorda e anui expressamente, desde já, com a
possibilidade de os organizadores utilizarem o as atividades para qualquer tipo de
publicação, reprodução por qualquer meio ou técnica, e na divulgação do resultado da
premiação sem se limitar a editar, publicar e reproduzir qualquer informação dos trabalhos
enviados e divulgá-la por meio de cartazes, filmes e/ou spots, jingles e/ou vinhetas, bem
como em qualquer tipo de mídia e/ou peças promocionais, inclusive em televisão, rádio,
jornal, cartazes, faixas, outdoors, mala-direta e na Internet, respeitando sempre os direitos
morais dos autores dos trabalhos.
6.5 Ao participar dessa premiação, nos termos deste regulamento, os professores (as) estarão
automaticamente cedendo o direito de uso de sua imagem e voz por prazo indeterminado,
bem como os direitos de expor, publicar, reproduzir, armazenar e/ou de qualquer outra forma
delas se utilizarem, o que os Candidatos fazem de modo expresso e em caráter irrevogável e
irretratável, desde já e de pleno direito, em caráter gratuito e sem qualquer remuneração,
ônus ou encargo, podendo referidos direitos serem exercidos por meio de cartazes, filmes
e/ou spots, jingles e/ou vinhetas, bem como em qualquer tipo de mídia e/ou peças
promocionais inclusive em televisão, rádio, jornal, cartazes, faixas, outdoors, mala-direta e na
internet, existentes ou que possam ser inventados, por todo prazo de proteção legal e sem
limite de território, com exclusividade. (direitos de imagem na viagem)

6.6 É vedado o uso da marca “Energia em Jogo”, as razões sociais ou siglas da CPFL Energia e
do programa Caminhos para a CPFL nas Escolas para finalidades político-partidárias,
eleitorais, para quaisquer fins ilícitos ou imorais, e para finalidades comerciais.
6.7 As autorizações descritas acima não implicam em qualquer obrigação de divulgação ou
de pagamento de qualquer quantia por parte dos Organizadores.
6.8 O Candidato que se comportar de forma que manipule intencionalmente a operação do
Concurso ou que violar os termos e condições impostos neste regulamento estará
automaticamente desqualificado e/ou desclassificado, independentemente da etapa em que
o Concurso se encontre.
6.9 Os casos omissos e/ou eventuais controvérsias oriundas da participação na premiação
serão submetidos aos Organizadores para avaliação, sendo as suas decisões soberanas e
irrecorríveis.
6.10 As dúvidas e informações sobre a premiação poderão ser esclarecidas pelo e-mail:
antendimento@cpfl.com.br
6.11 Fica desde já eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir
quaisquer questões oriundas deste Concurso.

