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Regulamento Prêmio Light nas Escolas 2021

1.Objetivo principal:

Promover mudanças de hábitos de consumo de energia elétrica e água,
tornando alunos e professores influenciadores de boas práticas no
ambiente escolar e residencial.

2. Objetivos específicos:

·    Promover o conhecimento sobre o setor elétrico e os benefícios que a
energia elétrica proporciona no nosso cotidiano.
·    Promover o Selo Procel, que destaca os equipamentos que consomem
menos energia elétrica.
·    Conscientizar sobre riscos e prejuízos associados ao furto de energia
elétrica.

3.  Quem pode concorrer ao prêmio?

·   Educadora ou educador capacitado pelo Light nas Escolas em 2021.
·   Educadora ou educador com vínculo em escola capacitada pelo Light
nas Escolas em 2021, e que teve acesso ao mesmo conteúdo por
intermédio de colegas capacitados.

Observação: Para concorrer é necessário preencher a ficha do projeto e
fazer o upload das evidências (veja item 5) no Google Drive do Prêmio
Light nas Escolas 2021.
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http://www.procelinfo.com.br/main.asp?TeamID=%7B88A19AD9-04C6-43FC-BA2E-99B27EF54632%7D
https://drive.google.com/drive/folders/1GLoUkwxJC1fBjND1DSwTmXDlFrSrY_PJ?usp=sharing


Serão eliminados os participantes cujas fichas do projeto estejam
preenchidas de forma incompleta.
Projetos sem evidências terão menos chances de premiação.

4. Critérios de Avaliação

· Participação e engajamento na Reunião de Acompanhamento do
Light nas Escolas.
· Evidências de utilização dos conteúdos digitais disponíveis nas redes
sociais do Centro Cultural Light (@centroculturallight) e Museu Light da
Energia.
· Criatividade e inovação ao levar o Light nas Escolas para seus alunos.
· Evidências de engajamento dos alunos (veja item 5).

 (Lista com links em Ferramentas educativas do Programa Educativo
Cultural Light).

Serão diferenciais:

- Planilha de avaliação do perfil de consumidor da turma - marco zero e
marco final do projeto, com base no jogo Detetives da Energia.
- Planilha de avaliação do consumo em kWh da turma - marco zero e
marco final do projeto, com base no Simulador de Consumo de Energia.

Observações:
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https://biolinky.co/centroculturallight
https://biolinky.co/centroculturallight
http://www.museulight.com.br/
https://docs.google.com/document/d/1bv9bsujYzmIlyIdluq9YsoNMB5pUtpmPnajU7GviILo/edit?usp=sharing
http://www.museulight.com.br/


Preencha a ficha do projeto fazendo o download da pasta modelo
para o seu computador;
Renomeie a pasta com o nome da sua escola, seguindo este modelo:
EM Alexander Mackenzie;
Faça o upload das evidências do seu projeto na pasta. Podem ser
fotos, vídeos, publicações em redes sociais, prints, apresentações em
powerpoint, documentos em word, planilhas etc;
Enviar, devidamente preenchidas, as autorizações de uso de
imagem, de todos que aparecem nas evidências;
A data limite para envio da ficha do projeto e das evidências é 23h59
do dia 31 de outubro de 2021. 

Clique no link da pasta do Prêmio Light nas Escolas; 
Clique no botão “ + Novo”, que aparece no canto superior esquerdo da
tela;
Selecione a opção “Upload de pasta”;
Ao abrir a tela de seleção, clique na pasta do projeto e depois no
botão “Fazer upload”;

5.   Passo a passo para o envio do projeto

Importante: Caso a escola tenha mais de um professor participante,
cada um deve criar uma pasta individual, com seu nome, dentro da
pasta da escola.

Dica: Como fazer o upload da pasta da minha escola para o
Google Drive?

1.
2.

3.
4.

Aguarde o tempo do upload e pronto! Todo seu projeto estará no Drive.

Importante: Todas as evidências e documentos devem ser carregadas
no Google Drive do Prêmio até o dia 31 de outubro de 2021. 
O cumprimento desse prazo é obrigatório para que seu projeto 
seja avaliado.
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https://docs.google.com/document/d/1G4LBZKx4-lV77VsmRghWYAa4PJzqyYGghZTYlFyiZUY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1G4LBZKx4-lV77VsmRghWYAa4PJzqyYGghZTYlFyiZUY/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GLoUkwxJC1fBjND1DSwTmXDlFrSrY_PJ
https://drive.google.com/drive/folders/1GLoUkwxJC1fBjND1DSwTmXDlFrSrY_PJ?usp=sharing


O resultado será divulgado em evento on-line em 17 de novembro de
2021 e posteriormente publicado nas redes sociais do Centro Cultural
Light (@centroculturallight).

Cada premiado receberá seus prêmios na escola a que está
vinculado, em data a ser definida.
A entrega dos prêmios será registrada em fotos e vídeos, para
posterior divulgação. Ao se inscrever no Prêmio Light nas Escolas, o
participante declara estar ciente.

Google Drive - Prêmio Light nas Escolas
Pasta Modelo no Google Drive do Prêmio Light nas Escolas
Formulário Técnico para preenchimento das evidências
Ferramentas educativas

Menor de idade: Termo de autorização para uso de imagem - menor
de idade.
Adulto: Termo de autorização de imagem - Adulto

6.  Divulgação dos premiados

7.   Entrega dos prêmios

Links importantes 

Termos de autorização de imagem:
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https://biolinky.co/centroculturallight
https://drive.google.com/drive/folders/1GLoUkwxJC1fBjND1DSwTmXDlFrSrY_PJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GLoUkwxJC1fBjND1DSwTmXDlFrSrY_PJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-Yw8153cH6Fcx8VFcMPlaD87zDjyvmOW
https://docs.google.com/document/d/1G4LBZKx4-lV77VsmRghWYAa4PJzqyYGghZTYlFyiZUY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1G4LBZKx4-lV77VsmRghWYAa4PJzqyYGghZTYlFyiZUY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1G4LBZKx4-lV77VsmRghWYAa4PJzqyYGghZTYlFyiZUY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bv9bsujYzmIlyIdluq9YsoNMB5pUtpmPnajU7GviILo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YgmEi9b3s94BwmCuoz-Eeke5KgbKBVX3/edit?usp=sharing&ouid=112389887196350551412&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1xnRIKooLDa0_AGpXp7-_uUvkLwPzH7cc/edit?usp=sharing&ouid=112389887196350551412&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1xnRIKooLDa0_AGpXp7-_uUvkLwPzH7cc/edit?usp=sharing&ouid=112389887196350551412&rtpof=true&sd=true

