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CON CUR SO “LON DR IN A  EM  2 0 40 ”  

Concu rso   R e g ul ame n to  

Concu rso   

IDENT IF ICAÇÃO  

TÍTULO DO CONCURSO: IMAGINE  LONDRINA EM 2040  

ORGÃO PROMOTOR:  Macroplan Prospect iva, Est ratégia e Gestão 

APOIO: SME –  Secretar ia Municipal de Educação de Londrina  

PÚBLICO-ALVO: Alunos do 1º ao 5º ano do ens ino fundamental  

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: março a agosto de 2021  

DESCRIÇÃO  

Jus t i f i ca t i v a :  

Planejar a cidade é uma das mais importantes funções de uma sociedade. Organizar os 

espaços para garantir moradia digna, acesso à saúde e educação de qualidade, 

disponibilidade de emprego e renda, ofertar opções culturais, proteger o meio ambiente; 

tudo isso é possível quando uma cidade se planeja para crescer com sustentabilidade.  

Para tanto, a Prefeitura de Londrina está elaborando o “Masterplan Londrina 2040”, cuja 

função é o de elaborar um plano de longo prazo tendo como horizonte o ano de 2040, 

pensando o desenvolvimento nos mais diferentes aspectos, criando o caminho para uma 

cidade mais próspera nos próximos 20 anos. 

Obje t i v o :  

O objetivo do concurso “IMAGINE LONDRINA EM 2040” é estimular os alunos e suas famílias 

a imaginarem como será nossa cidade no futuro e quais serão suas características e 

atributos. Esse exercício busca disseminar a importância de pensar sobre o futuro da 

cidade onde vivemos, por meio da captação dos anseios particulares das crianças e de 

suas famílias, e contribuir para a construção de uma visão de futuro e de estratégias do 

Masterplan Londrina 2040.  

 

R egul amento :  
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1. Poderão participar do concurso todos os alunos matriculados nas escolas públicas do 

1º até o 5º ano do ensino fundamental, nas seguintes categorias: 

Desenho  1ª  ano ao 5º ano  

Redação  4º  e 5º  anos  

Vídeo  4º  e 5º  anos  

2. O aluno deve produzir um desenho, redação ou vídeo que responda à pergunta “Como 

eu quero a minha cidade daqui a 20 anos?”. É desejável que as famílias e responsáveis 

interajam com as crianças, trocando ideias sobre o tema e estimulando a imaginação 

dos alunos fazendo perguntas como as seguintes:  

• Que opções de lazer, cultura e divertimento a cidade vai ofertar? 

• Como serão as escolas, os hospitais e os parques? 

• Como será o trabalho? 

• Como você vai se locomover de casa para o trabalho? 

• Como serão os lugares onde as pessoas moram? 

• Que tipo de empregos e empresas existirão na cidade? 

3. A seguir, as regras específicas para cada categoria do concurso: 

3.1. Desenho: 

3.1.1. O desenho deverá ser produzido utilizando-se a folha modelo constante no 

anexo deste regulamento.  

3.1.2. Podem ser utilizadas quaisquer materiais e técnicas artísticas, desde que seja 

produzido na folha fornecida e obedeça ao tamanho estabelecido no 

modelo; 

3.1.3. Não serão aceitos desenhos com imagens ofensivas e que estejam em 

desacordo com o tema proposto. 

 

3.2. Redação: 
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3.2.1. A redação deverá ser produzida na folha modelo constante no anexo deste 

regulamento, em caneta esferográfica azul ou preta; 

3.2.2. Será obrigatório o uso da norma padrão da língua portuguesa na produção 

do texto;  

3.2.3. Será aceito qualquer tipo de produção literária (narrativa, dissertativa, 

descritiva, poética etc.); 

3.2.4. Não serão aceitos textos com conteúdo ofensivo ou que estejam em 

desacordo com o tema proposto; 

3.3. Vídeo: 

3.3.1. O vídeo deverá possuir no máximo 1 minuto de duração. 

3.3.2. Caso haja alguma fala, narração ou imagem textual, esta deverá ser em 

português e com o uso padrão da língua; 

3.3.3. Todos os vídeos deverão ser postados na plataforma YouTube sob a regra de 

“não listados”, devendo ser inscrito apenas o link para o vídeo; 

3.3.4. Não serão aceitos vídeos com conteúdo ofensivo ou que estejam em 

desacordo com o tema proposto. 

4. Envio de trabalhos: cada unidade escolar deverá encaminhar um trabalho por turma 

em cada categoria correspondente, encaminhando todos os trabalhos da respectiva 

turma de uma só vez para o endereço de email do Masterplan Londrina 2040, de 

acordo com instruções do item 5.  

4.1. Um mesmo aluno só poderá participar de uma única categoria, visando permitir 

uma maior participação no concurso.  
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5. Os trabalhos deverão ser enviados como anexo para o endereço de email: 

masterplan2040@londrina.pr.gov.br respeitando as seguintes regras: 

5.1. O assunto do e-mail deverá conter: o nome da escola participante e a turma 

correspondente. 

5.2. Os trabalhos anexados deverão conter no próprio título do documento: a 

categoria, ano e número da turma.  

5.3. Os desenhos e redações deverão ser digitalizados, e encaminhados em formato 

JPEG ou PDF. O conteúdo deverá estar legível para serem avaliados pelos jurados.  

5.4. Para os vídeos, deverão ser compartilhados apenas o link, conforme instruções do 

item 3.3. 

5.5. A unidade escolar deverá anexar ao e-mail encaminhado todas as fichas de 

autorização (vide anexo) devidamente preenchidas e assinadas pelas famílias ou 

responsáveis pelas crianças que tiverem trabalhos inscritos. 

6. Só serão considerados inscritos os trabalhos enviados para o email: 

masterplan2040@londrina.pr.gov.br até a data final de inscrição. 

7. A Avaliação será realizada com uma Comissão Avaliadora composta obrigatoriamente 

por: 1 (um) membro da Secretaria de Educação de Londrina; 1 (um) membro da 

Secretaria de Cultura de Londrina; 2 (dois) membros da sociedade civil indicados pela 

Equipe Técnica do projeto; e 1 (um) membro indicado pela empresa Macroplan. 

8. São critérios considerados para avaliação dos trabalhos: 

a. Aderência ao tema proposto; 

b. criatividade e originalidade da proposta;  

c. correção da norma padrão da língua; 
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9. Serão premiados os 9 melhores trabalhos nas seguintes categorias: 

Desenho 1ª;  2º ,  3º ,  4º  e 5º  ano do EFI  

Redação 4º e 5º  ano do EFI  

Vídeo 4º e 5º  ano do EFI  

10. Premiação: os alunos vencedores receberão o Troféu “Embaixador do Futuro” pela 

contribuição para a construção do futuro da cidade e os professores dos alunos 

vencedores receberão uma menção honrosa pelo estímulo à produção dos alunos. 

Os prêmios serão entregues em cerimônia pública realizada especialmente para 

reconhecer alunos e professores, em data e local a serem definidos. Caso o aluno não 

compareça à cerimônia de premiação, o prêmio será entregue à instituição de ensino 

em que estiver matriculado para que o repasse ao aluno(a). 

11. Na cerimônia de premiação, todos os trabalhos submetidos e que estiverem de 

acordo com as normas do concurso serão colocados em uma urna denominada 

“Cápsula do Tempo”, que só poderá ser aberta em no dia 10 de dezembro de 2040. A 

urna será lacrada e ficará sob a custódia da Secretaria de Educação ou outra 

instituição indicada por ela. 

12. O cronograma do concurso respeitará as seguintes datas:  

Lançamento e divulgação 15 de março 

Data f inal  para inscr ição 30 de junho 

Divulgação dos Resul tados 11 de agosto  

13. Os assuntos não tratados no presente edital serão objeto de deliberação final e 

irrecorrível por parte da comissão de avaliação. 

CONSIDERAÇÕES F INAIS  

A participação do estudante da rede pública municipal no concurso implica na 

autorização deste, do dirigente da instituição e do seu responsável, para exposição dos 

trabalhos inscritos.  
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A participação do aluno(a) no concurso implica na transferência, pelo autor e pelo 

responsável, dos direitos sobre a obra, sem ressalvas ou condições, para o patrimônio da 

Prefeitura Municipal de Londrina.  

Os trabalhos inscritos em desacordo com as regras estabelecidas neste edital não serão 

avaliados e nenhum trabalho será devolvido aos autores ou às escolas de origem. 

Qualquer alteração nas datas determinadas neste edital será informada oficialmente para 

as instituições inscritas no concurso e divulgada no site 2040.londrina.pr.gv.br. 

A inscrição no concurso de que trata o presente regulamento constitui-se em instrumento 

de plena aceitação por parte do participante das normas estabelecidas neste 

Regulamento. 

Qualquer dúvida a respeito do presente regulamento poderá ser sanada através do e-mail 

masterplan2040@londrina.pr.gov.br. 

Anexo 1. Folha modelo para produção de texto (tem que ter espaço para o nome da 

criança e para o nome do professor(a)) 

Anexo 2. Folha modelo para produção de desenho (tem que ter espaço para o nome da 

criança e para o nome do professor(a)) 
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A nex o 3  

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

Eu, _____________________________________, portador(a) da cédula de identidade RG 

nº_______________________________, inscrito no CPF sob nº ____________________________, 

pai, mãe ou responsável pelo(a) aluno(a) 

__________________________________________________da unidade escolar 

_____________________________________________________, AUTORIZO o uso dos desenhos, 

redações e vídeos produzidos pelo(a) aluno(a), bem como sua imagem e voz, para 

divulgação exclusivamente no âmbito do projeto Masterplan Londrina 2040. 

Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito, 

sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem, ou a 

qualquer outro documento, e assino a presente autorização. 

                                                      Londrina, ________ de ___________________ de 2021. 

___________________________________________________________________ 

Assinatura 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

Eu, _____________________________________, portador(a) da cédula de identidade RG 

nº_______________________________, inscrito no CPF sob nº ____________________________, 

pai, mãe ou responsável pelo(a) aluno(a) 

__________________________________________________da unidade escolar 

_____________________________________________________, AUTORIZO o uso dos desenhos, 

redações e vídeos produzidos pelo(a) aluno(a), bem como sua imagem e voz, para 

divulgação exclusivamente no âmbito do projeto Masterplan Londrina 2040. 

Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito, 

sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem, ou a 

qualquer outro documento, e assino a presente autorização. 

                                                      Londrina, ________ de ___________________ de 2021. 

___________________________________________________________________ 

Assinatura 
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