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“EU ME PROTEJO CONTRA O CORONAVÍRUS” 

UMA PARCERIA ENTRE EDUCAÇÃO E SAÚDE. 

 
APRESENTAÇÃO 

O Programa Saúde na Escola foi instituído em 2007 e tem como objetivo integrar a Saúde e a Educação para 
aumento dos índices de qualidade de vida e desenvolvimento da cidadania. 

Através do Programa Saúde na Escola, serão veiculados diversos conteúdos em um circuito de 4 semanas 
de estudos aos alunos da rede municipal de ensino – através do canal no Youtube, culminando no 

lançamento do concurso “EU ME PROTEJO CONTRA O CORONAVÍRUS”.  

A Secretaria de Saúde disponibilizará os conteúdos aos educadores e um canal ficará online para tirar 
dúvidas. 

O objetivo das ações será trabalhar de forma mais intensa os cuidados para prevenção da COVID-19 com os 
alunos da rede municipal, pois o número de casos da doença ainda é muito alto, sobrecarregando o sistema 
de saúde e paralisando o atendimento presencial nas escolas.  

Diante disso, a Educação e a Saúde podem fornecer informações seguras a uma parcela significativa da 
população através das escolas; influenciando assim, a mudança de comportamento de alunos e famílias e a 
redução dos casos de COVID-19 em nosso município. 

 

DO CONCURSO 

DAS MODALIDADES E CATEGORIAS 

ARTIGO I 

a) Este concurso contempla apenas uma (01) modalidade:  

VÍDEO - com o tema “EU ME PROTEJO CONTRA O CORONAVÍRUS”. 
 

b) Os trabalhos serão organizados em quatro (04) categorias com o mesmo tema: 
Categoria 1 – alunos de Educação Infantil (Jardins) 
Exclusiva para inscrição de alunos(as) da Educação Infantil (Jardim 1 e Jardim 2). 
Categoria 2 – alunos de Ensino Fundamental de 1ºs e 2ºs anos  
Exclusiva para inscrição de alunos(as) de 1ºs e 2ºs anos. 
Categoria 3 – alunos de Ensino Fundamental de 3ºs, 4ºs e 5ºs anos 
Exclusiva para inscrição de alunos(as) dos 3ºs, 4ºs e 5ºs anos. 
Categoria 4 – alunos das salas de AEE (Atendimento Educacional Especializado) 
Exclusiva para inscrição de alunos(as) matriculados nas salas de AEE – Educação Especial. 
 
 

DA PRODUÇÃO DOS VÍDEOS 

ARTIGO II 

Poderão participar deste concurso todos os alunos das escolas municipais de Registro, matriculados na 
Educação Infantil (Jardim 1 e Jardim 2), Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) e AEE – Educação Especial. 

• O vídeo deverá ter o aluno inscrito como protagonista.  

• O vídeo poderá ser gravado com o celular ou outro equipamento de vídeo, preferencialmente na 
horizontal, (celular deitado             ). 

• O aluno deverá se identificar no início do vídeo (nome, escola, série/turma/sala), seja de forma 
falada por ele ou com tarja editada. 

• Vídeos que ultrapassarem 1 minuto (60 segundos) serão desclassificados. 
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Parágrafo Único:  

Todas os vídeos deverão: 

 
a) Iniciar com o nome do aluno, escola e série (turma/sala).  
b) Ter duração máxima de 1 minuto. 
c) Vir acompanhado no mesmo envio da ficha de inscrição – (no anexo ou escrita no corpo do e-mail) – 

modelo de ficha de inscrição descrito no Anexo 1. 
d) É de fundamental importância que as fichas de inscrição feitas à mão, tenham letra de forma e que a 

imagem seja legível. 
 

DA PRÉ-SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

ARTIGO IV 

Cada estabelecimento de ensino deverá compor uma comissão incumbida de pré-selecionar trabalhos de 
cada categoria – seguindo percentual descrito no anexo 2, segundo critérios estabelecidos pelos 
organizadores do concurso, dentro do tema proposto, para representar a escola. 
Todos os alunos selecionados para representar sua escola deverão ter o termo de consentimento de uso de 
imagem assinado por seu responsável. 

 

DA ENTREGA DOS TRABALHOS 

ARTIGO III  

a) Os trabalhos pré-selecionados deverão ser enviados pela escola do aluno para e-mail específico de 
sua categoria até 30/07/2021. 

ENVIO DOS TRABALHOS 
ATÉ O DIA 30 DE JULHO DE 2021. 

ATRAVÉS DO E-MAIL DE CADA CATEGORIA – 1, 2, 3 OU 4. 

b) Em hipótese alguma serão recebidos trabalhos enviados fora do período estipulado. 
c) Os trabalhos fora das normas deste regulamento, não serão considerados pela Comissão Julgadora. 

d) Cada aluno poderá concorrer enviando apenas um vídeo em sua categoria. Cada vídeo 
representará apenas uma criança. 

 
CATEGORIA 1 
Os vídeos da Educação Infantil (Jardins) deverão ser enviados junto da ficha de inscrição para o e-mail:  
jardimcontracovid@gmail.com 
 
CATEGORIA 2 
Os vídeos do Ensino Fundamental – (1ºs e 2ºs anos) deverão ser enviados junto da ficha de inscrição para 
o e-mail:  
primeiroesegundocontracovid@gmail.com 
 
CATEGORIA 3 
Os vídeos do Ensino Fundamental – (3ºs, 4ºs e 5ºs anos) deverão ser enviados junto da ficha de inscrição 
para o e-mail: 
345contracovid@gmail.com 
 
CATEGORIA 4 
Os vídeos do AEE – (Educação Especial) deverão ser enviados junto da ficha de inscrição para o e-mail: 
aeecontracovid@gmail.com  

mailto:jardimcontracovid@gmail.com
mailto:primeiroesegundocontracovid@gmail.com
mailto:345contracovid@gmail.com
mailto:aeecontracovid@gmail.com
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DO JULGAMENTO 

ARTIGO V 

Os vídeos serão avaliados por uma Comissão Julgadora, composta pelas Secretarias de Cultura, Educação e 
Saúde da Prefeitura de Registro e pela Amar (Associação Amigos do Autista). A decisão da Comissão 
Julgadora é soberana, não cabendo qualquer forma de recurso. 
 

O resultado será divulgado a partir do dia 13 de agosto de 2021, por e-mail enviado aos gestores de todas 
as Unidades Escolares envolvidas e anúncio nas redes sociais da Prefeitura de Registro. 

 

DA PREMIAÇÃO 

ARTIGO VI 

O CONCURSO “EU ME PROTEJO CONTRA O CORONAVÍRUS” premiará os vídeos que melhor retratarem o 
tema, que seriam os cuidados de prevenção contra o Coronavírus. 
 

a) Serão premiados com jogos educativos os autores dos três melhores vídeos por categoria: 
 

• Categoria 1 – alunos de Educação Infantil (Jardins); 

• Categoria 2 – alunos de Ensino Fundamental de 1ºs e 2sº anos;  

• Categoria 3 – alunos de Ensino Fundamental de 3ºs, 4ºs e 5ºs anos. 

• Categoria 4 – alunos matriculados nas salas de AEE - Educação Especial 
 

b) O professor orientador de todo aluno premiado, receberá um mimo (a ser definido).  
c) Todos os alunos selecionados para representar as escolas no Concurso receberão um certificado de 

participação. 
 

DA ENTREGA DOS PRÊMIOS 

ARTIGO VII 
A Prefeitura Municipal de Registro fará uma Cerimônia de Premiação de forma on-line, devido à pandemia, 
e entregará os prêmios na residência dos ganhadores (mantenha seu endereço atualizado na escola). Os 
vídeos vencedores serão postados na página da Prefeitura no Facebook. Estes alunos poderão fazer parte 
das campanhas de saúde realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

ARTIGO VIII 
A inscrição dos trabalhos representa a aceitação das normas contidas neste regulamento, considerando 
que todos os trabalhos inscritos passarão a fazer parte do acervo das Secretarias de Educação e Saúde, ao 
qual ficarão reservados os direitos sobre os mesmos, seja para reprodução ou divulgação. 
 
ARTIGO IX 
Fica concedida pelos responsáveis dos autores dos vídeos premiados, ou por seus representantes legais, 
autorização para a publicação dos trabalhos e uso pela Prefeitura Municipal de Registro, como o citado no 
Artigo VIII, sempre com o crédito dos respectivos autores. 
 
ARTIGO X 
A Comissão Julgadora decidirá sobre os casos omissos neste regulamento, não cabendo recursos sobre suas 
decisões, a qualquer pretexto. 
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DO CRONOGRAMA DAS AÇÕES 
 

Data  Ação 

21/05/2021 Reunião de planejamento entre as Secretarias de Educação e Saúde 
24 e 25/05/2021 Elaboração do regulamento 

26/05/2021 Apresentação do regulamento aos membros das comissões julgadoras – ajustes. 

27/05/2021 Apresentação do regulamento final aos gestores. 

De 31 a 04/06/2021 Apresentação das ações aos professores, ajuste da rotina de aulas pelos 
docentes e planejamento dos materiais pela Saúde.   

07/06/2021 Ação 1: Como se dá a contaminação, Hábitos saudáveis de higiene 

14/06/2021 Ação 2: Uso correto das máscaras 
21/06/2021 Ação 3: Distanciamento social 

28/06 a 02/07/2021 Ação 4: Divulgação do Concurso nas redes sociais e escolas 

De 19 a 30/07/2021 Pré-seleção dos vídeos nas escolas 

Até 30/07/2021 Envio dos vídeos acompanhados da ficha de inscrição no e-mail específico de 
cada categoria. 

De 02 a 13/08/2021 Julgamento dos finalistas pela Comissão Julgadora 

De 16 a 20/08/2021 Divulgação do resultado por e-mail aos gestores das escolas e Cerimônia de 
Premiação on-line. 

Finalização Entrega dos prêmios na residência dos ganhadores. 
Entrega a ser agendada com os responsáveis. 

 
 

ANEXO 1: Modelo de ficha de inscrição (no anexo ou descrita no corpo do e-mail) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2: Margem de trabalhos por escola 
 

NÚMERO DE ALUNOS DA UNIDADE ESCOLAR MÁXIMO DE TRABALHOS PARA POSTAGEM 
0 – 30 ALUNOS ENVIAR ATÉ 5 TRABALHOS 

31 – 60 ALUNOS ENVIAR ATÉ 8 TRABALHOS 

61 – 90 ALUNOS ENVIAR ATÉ 11 TRABALHOS 

91 OU MAIS ALUNOS ENVIAR ATÉ 14 TRABALHOS 

*Não há percentual mínimo de trabalhos para postagem. 

 

 
Nome do aluno: ____________________________________________________________________  

Série: _______________ Idade:____________ Tel: ________________________________________  

Endereço: Rua _____________________________________________________________________  

Número: ________ Bairro:________________  

Escola: ___________________________________________________________________________  

Professor orientador: ________________________________________________________________  

Você gostou de participar das ações do Programa Saúde na Escola?  Sim (    )      Não (     ) 
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NÚMERO MÁXIMO DE TRABALHOS PARA POSTAGEM POR CADA UNIDADE ESCOLAR 

UNIDADE ESCOLAR CATEGORIA 1 CATEGORIA 2 CATEGORIA 3 CATEGORIA 4 

Jardim 1ºs e 2ºs 
ANOS 

3ºs, 4ºs E 5ºs 
ANOS 

AEE 

EMEB Brigadeiro do Ar Alberto Bertelli  8 8 14 5 

EMEB Vereador Kesao Kasuga   11 11 14 5 

EMEB Profª Ida Emília Leib das Neves 
(Usina do Serrote) 

5 5 5 5 

EMEB Christiano de Oliveira 5 5 8 5 

EMEB Profª Anna Pinto Banks  14 14 14 5 

EMEB Prefeito Josino Silveira  14 14 14 5 

EMEB Pref. Prof. José Mendes  8 11 14 5 

EMEB Prefeito José de Carvalho  8 11 11 5 

EMEB Pres. Juscelino Kubitschek de 
Oliveira 

14 14 14 5 

EMEB Profª Olga Clivatti Rodrigues 8 8 11 5 

EMEB Pingo de Gente 14 11 14 0 

EMEB Prof. Fernando Sérgio de Campos  
Machado- 

14 11 14 5 

EMEB Bairro Pedreira do Arapongal   8 11 14 5 

EMEB Profª Nicea Hirota da Silva  11 11 14 5 

EMEB Jose da Silva Kalid   5 5 5 5 

EMEB João Batista Poci Júnior   11 11 14 5 

EMEI Maria Zilda Gamba Natel  14 0 0 5 

EMEB Francisco Manuel  11 8 11 5 

EMEB Bairro Guaviruva   5 5 8 0 

EMEB Oleriano Gonçalves de Souza  5 5 8 0 

TOTAL GERAL 193 179 221 85 

 
 

ANEXO 3 – Canais de apoio  

Todo o suporte aos alunos e docentes se dará através de duas redes on-line; um e-mail para tirar dúvidas e 
o canal da Saúde no Youtube, onde todo o conteúdo será veiculado.  
Email para tirar dúvidas: registrosaudavel@gmail.com  
Canal do Youtube - Registro Saudável: https://www.youtube.com/channel/UCGCBv02skeXb8He8VYijDmA  
Todo o conteúdo veiculado no Youtube será enviado aos gestores em formato de vídeo através do 
Whatsapp, para alunos com dificuldade de acesso a dados externos. 

 
 

Registro, 26 de maio de 2021. 
Comissão Organizadora 

mailto:registrosaudavel@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCGCBv02skeXb8He8VYijDmA
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