Regulamento
Prêmio Light nas Escolas

O que os estudantes e os professores estão levando de concreto para suas vidas a partir da
experiência no Museu Light da Energia? Que impactos o Light nas Escolas tem sobre seus hábitos
como consumidores de energia elétrica? Como eles propagam essas experiências e influenciam
seus familiares a adotar novos hábitos?
A Light quer conhecer de perto os desdobramentos do seu Programa Educativo Cultural e por
isso desenvolveu o Prêmio Light nas Escolas.
Ele tem o objetivo de estimular o desenvolvimento de projetos educativos que promovam:
• O uso eficiente e seguro da energia elétrica
• O combate ao furto de energia (gato)
• O combate aos desperdícios e sua relação com o Meio Ambiente (sustentabilidade)
Desperdiçar energia elétrica e fazer “gatos” prejudica toda a sociedade. Toda a energia furtada
na área de concessão da Light seria suficiente para abastecer todo o Estado do Espírito Santo.
É uma situação grave que precisa da conscientização de todos para que haja uma mudança
definitiva de comportamento. Por isso acreditamos tanto na educação e no seu poder
transformador.

Serão premiados os projetos que melhor se adequarem aos objetivos estabelecidos.
1- Objetivos:
1.1 - Estimular a adoção de atitudes simples no dia a dia para economia de energia elétrica;
1.2- Estimular o uso de equipamentos eficientes (Selo Procel);
1.3- Combater o furto de energia;
1.4- Conscientizar sobre os riscos de intervenção na rede elétrica;
1.5- Conscientizar sobre os impactos no meio ambiente originados pelo desperdício da energia
e da água;
1.6- Despertar o entendimento sobre o complexo funcionamento do sistema elétrico;
1.7- Estimular a pesquisa e o trabalho pedagógico (anterior e posterior à visita ao Museu Light
da Energia), visando a internalização do conhecimento.

2- Quem pode concorrer ao prêmio?
Concorre ao Prêmio Light nas Escolas todo educador que se enquadre nas condições abaixo:
2.1-Estar vinculado a uma escola que tenha sido capacitada pelo Light nas Escolas (desde 2010).
2.2-Ter apresentado seu projeto em uma das reuniões de acompanhamento do Light nas Escolas
no ano vigente.
Obs.: É considerado um diferencial positivo ter visitado o Museu Light da Energia acompanhado
por um grupo de no mínimo 30 (trinta) pessoas nos últimos 12 meses, ou ter uma visita
agendada.

3 - Inscrição
3.1-O educador que realizou o curso de capacitação do Light nas Escolas no ano vigente estará
automaticamente inscrito, desde que apresente seu projeto em uma das reuniões de
acompanhamento do Light nas Escolas no ano vigente.
3.2-O educador que realizou o curso de capacitação do Light nas Escolas em anos anteriores
deve apresentar seu projeto na reunião extra de acompanhamento do Light nas Escolas no ano
vigente. Para isso deve solicitar a participação pelo e-mail museulight@light.com.br colocando
o assunto “Reunião de Acompanhamento Light nas Escolas” ou se inscrever pelo site.
Obs.: É considerado um diferencial positivo enviar previamente o modelo de projeto (Anexo 1)
devidamente preenchido para o e-mail museulight@light.com.br, no período a ser divulgado no
site.

4- Apresentação
Os educadores deverão entregar no dia da apresentação como forma de evidência:
4.1-Power point com, no máximo, 10 slides ou um vídeo curto (máximo 5 minutos).
4.2-Os educadores terão 5 minutos para apresentar seus projetos, por ordem a ser definida no
dia.
4.3-As datas das reuniões de
http://museulight.com.br/PremioLight

acompanhamento

5- O que será avaliado:
5.1- A participação do grupo durante a visita ao museu
5.2- A participação do professor durante a visita ao museu

serão

divulgadas

no

site

5.3- Que ações foram desenvolvidas na preparação da visita
5.4- Que ações foram desenvolvidas após a visita
5.5- Quantos alunos participaram do projeto educativo? Destacar caso tenha envolvido pais e
responsáveis, outras turmas, outros professores, funcionários, etc.
5.6- Resultados qualitativos alcançados – ilustrar com depoimentos, entrevistas, pesquisas
(mudanças nas atitudes dos estudantes/familiares em relação ao consumo de energia);
5.7- Resultados quantitativos alcançados – ilustrar com pesquisas (Ex: redução no consumo de
energia);
5.8- Divulgação da visita ao museu em sites/blogs;
5.9- Relevância, criatividade e organização do projeto;
5.10- Adesão aos objetivos do concurso;

6- Prêmios:
Os quatro premiados poderão convidar um grupo de até 44 (quarenta e quatro) pessoas, sendo
40 (quarenta) estudantes e mais 04 (quatro) pessoas para auxiliá-lo, para assistir ao show
Quanta Energia a ser realizado no teatro do Centro Cultural Light, localizado na Av. Marechal
Floriano, nº 168, Centro, Rio de Janeiro – RJ,
A Light providenciará o transporte gratuitamente, além de lanche.

7- Divulgação dos premiados:
A divulgação dos premiados estará disponível no site http://museulight.com.br/ e
facebook/centroculturallight no dia 15 de outubro (Dia dos Mestres).
Os premiados receberão o comunicado da premiação via e-mail com antecedência para que
possam se preparar para a visita, em data a ser divulgada no site
http://museulight.com.br/PremioLight
Mantenha seu cadastro atualizado!

8- Cerimônia de entrega dos prêmios:
A cerimônia de entrega dos prêmios será realizada no dia 8 de novembro ás 13:00 horas.
9- Datas
Todas as datas serão divulgadas no site http://museulight.com.br/PremioLight

10- Considerações gerais:
A Light está autorizada a divulgar de maneira parcial, ou integral, os trabalhos premiados, assim
como utilizar a imagem dos professores premiados e seus estudantes em ações educativas e
promocionais, conforme autorização formal devidamente preenchida e assinada.

Anexo 1
Modelo de projeto a ser preenchido e entregue no dia da apresentação conforme item 3 do
regulamento.

PRÊMIO LIGHT NAS ESCOLAS

Escola:
Bairro:
Município:
Nome do educador:
Disciplina que leciona:
Série:
E-mail:
Telefone:
Número de alunos envolvidos: DIRETA E INDIRETAMENTE
Número de Professores envolvidos: DIRETA E INDIRETAMENTE
Número de Responsáveis impactados: DIRETA E INDIRETAMENTE
Nome do projeto:
Objetivo: (onde o educador quer chegar com o projeto) (máximo 5 linhas)
Resumo: (breve resumo sobre o projeto, explicitando o que foi desenvolvido, mencionando a
etapa de planejamento, execução e culminância, como as pessoas foram envolvidas, e
resultados alcançados)
Avaliação: (citar evidências de resultados, quantos alunos preencheram o caderno de
atividades corretamente e quantos cadernos foram devolvidos com preenchimento completo)
Bibliografia: (TEXTOS QUE INSPIRARAM O PROJETO, CASO TENHA)

