
Ediçao 2021

1. CARACTERIZAÇÃO (concurso para estudantes):

Forma de Participação

Desenho postado em redes sociais (TikTok, Instagram, Facebook)

Duas frentes de premiação: 4º e 5º ano / 6º a 9º ano. O desenho pode ser postado pelo 
aluno, por um responsável ou pelo próprio professor, não necessitando ser em redes 
sociais do aluno, porém desde que esteja marcado com a #cpflnasescolas.

Premiação semanal = Durante o período de vigência do concurso, a cada semana 1 (um) 
desenho será premiado com 1 (um) kit composto por mochila, squeeze, camiseta e boné 
do projeto. Dentre esses, será selecionado 1 (um) ganhador anual, que receberá um 
smartphone.

Os desenhos serão avaliados pela banca anual, organizada pelo Instituto Crescer.

Critérios de seleção semanal - Criatividade, inovação, correlação com o tema, 
intencionalidade.

2. PRÉ REQUISITO:

Conter cabeçalho corretamente preenchido (nome do professor, nome do aluno, 
município, nome da escola, cidade, estado); 

Incluir a #cpflnasescolas no momento de postar a atividade nas redes sociais;

Estar dentro da área de atuação da CPFL - municípios participantes do projeto, assim como 
a escola deve ser participante do projeto e o professor de referência no cabeçalho deve ser 
o mesmo que aderiu a participação no projeto.
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3. RESULTADO:

Será divulgado pelo site do projeto, assim como também será comunicado a Secretaria de 
Educação do Município e para a escola de referência.

4. AVALIAÇÃO:

O estudante pode postar a atividade a partir do momento em que receber o almanaque. Para 
efeito de resultado da premiação, serão consideradas as atividades postadas entre segunda e 
domingo. O resultado da avaliação semanal será divulgado toda quarta-feira posterior a 
semana na qual o estudante participou.

5. ENTREGA DA PREMIAÇÃO:

Será realizada via correio, na residência do estudante. 

6. RESULTADO DA PREMIAÇÃO ANUAL:

Será divulgado na primeira quinzena de dezembro de 2021. Irão concorrer os ganhadores que 
foram premiados semanalmente.

7. PROFESSORES:

O professor do estudante ganhador do prêmio anual (um smartphone) será premiado com um 
notebook. Para isso, o professor precisa estar indicado no desenho do aluno como referência e 
também precisa ter participado da formação patrocinada pelo projeto.

VIGÊNCIA:

A vigência do concurso será entre 01 de abril de 2021 a 30 de novembro de 2021.


