
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
Secretaria Municipal da Educação

Diretoria do Ensino Fundamental
RALLY INTERNACIONAL DA EDUCAÇÃO/2022 

OLIMPÍADAS DO CONHECIMENTO E CONCURSO 30 ANOS DO SERTÕES:

UMA AVENTURA PELO BRASIL

1- APRESENTAÇÃO

A Secretaria Municipal da Educação de Palmas/TO em parceria com o Sertões,

considerado um dos mais importantes rally das Américas,  torna público  o presente

edital Rally  Internacional  dos  Sertões/2022  que  abrange as Olimpíadas  do

conhecimento e o Concurso 30 anos do “Sertões: uma aventura pelo Brasil”.

O Sertões teve início em 1992 e desde então ocorre todos os anos. No  rally,

pilotos e navegadores das categorias: CARROS, MOTOS, QUADRICICLOS E UTV’s

atravessam  o  Brasil  por  trilhas  e  estradas.  Entre  competidores,  organizadores,

imprensa, convidados e apoio, o número atinge aproximadamente 2.000 pessoas, o

que causa um grande impacto nas cidades por onde passa.

O Sertões atua em 3 dimensões: esporte, turismo e social. A dimensão esportiva

compreende a excelência técnica dos pilotos, da equipe e das máquinas. Turismo, a

segunda dimensão, é promovida por meio da divulgação de imagens e notícias que

são  distribuídas  nacionalmente  e  internacionalmente,  além  de  movimentar  a

economia desse setor nas cidades por onde passa. A dimensão social atua por meio

do  startup SAS Brasil,  que leva atendimento médico para as cidades com pouco

acesso a esse serviço. Neste ano, o Sertões terá mais uma atuação na dimensão

social, a Vila Rally Internacional de Educação, realizada junto à Equipe Ello Motor

Sports e o Instituto Alpha Lumen, ONG de impacto social, sediada em São José dos

Campos  –  SP  e,  na  cidade  de  Palmas/TO,  contará  com o  apoio  da  Secretaria

Municipal da Educação (SEMED-Palmas/TO).

Na  edição  deste  ano,  2022,  o  Sertões  terá  uma  edição  especial  em

comemoração aos seus 30 anos e irá ocorrer entre os dias 26 de agosto e 10 de

setembro.  A  expedição  percorrerá aproximadamente  8.000  km,  atravessando  5

regiões do Brasil: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. A rota dos Sertões

está organizada em 14 Etapas, cada etapa corresponde a 1 cidade anfitriã, na qual o

rally montará a Vila Rally Internacional da Educação Palmas/TO compreende a 14º

Etapa e Cidade de Descanso na rota do rally.
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Em Palmas/TO, a Vila Rally Internacional da Educação ocorrerá no dia  03 de

agosto  de  2022 no  Centro  de  Convenções  Arnaud  Rodrigues  em horário  a  ser

divulgado posteriormente poer meio das mídias digitais.  O evento compreende um

ambiente  construído  pelo  Sertões  e  voltado  à  educação.  Neste  espaço,  os

estudantes  poderão  visitar  o  Sertões,  conhecendo  sua  infraestrutura,  tecnologia,

pilotos e equipe de apoio, e entrando em contato, por meio de jogos e brincadeiras,

aos conhecimentos que são necessários e estão relacionados com a experiência do

rally.

Assim,  o  presente  edital  Rally  Internacional  da  Educação,  contempla  duas

propostas de inscrições:

Olimpíadas do conhecimento (confecção de carrinhos)

Concurso  30  anos  do  “Sertões:  uma  aventura  pelo  Brasil”.  (desenho  e

redação)

Pretende-se criar, na Vila Rally Internacional da Educação, um ambiente lúdico

de aprendizagem e criatividade por meio de jogos, brincadeiras e de uma exposição

de trabalhos em arte realizados pelos alunos. 

2 – JUSTIFICATIVA

Conforme  a  Base  Nacional  Comum  Curricular  (BNCC) descreve  em  suas

competências específicas, os alunos devem experienciar a ludicidade, a percepção,

a expressividade e a imaginação, ressignificando espaços da escola e de fora dela

no âmbito da Arte. Além de reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as

relações  processuais  entre  diversas  linguagens  artísticas.  Posto  isso,  pautado

nestes pressupostos, o Projeto RALLY INTERNACIONAL DOS SERTÕES estimula

a criatividade e a interdisciplinaridade.

3 – OBJETIVO GERAL

O edital Rally Internacional de Educação tem como objetivo, promover o potencial

acadêmico de crianças e jovens estimulando  a criatividade e o conhecimento por
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meio da arte, da escrita e da ciência. 

 3.1 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Envolver  diferentes  áreas  do  conhecimento,  permitindo  um  trabalho  de

interdisciplinaridade, aproximando as disciplinas convencionais como instrumentos

enriquecedores na construção 

● Fomentar o pensamento crítico e reflexivo sobre questões que envolvem a

cultura local, o regionalismo, o turismo, o esporte e sociedade.

● Fortalecer o vínculo da instituição escolar com outros órgãos, instituições e

setores  na  construção  de  processos  criativos  e  práticas  futuras  que  venham  a

colaborar  com  mudanças  significativas  no  entorno  da  escola,  bem  como,  no

município em que está inserida.

4. PÚBLICO ALVO

As  Olimpíadas do conhecimento  e o Concurso 30 anos do “Sertões: uma

aventura  pelo  Brasil”  destinam-se  a  estudantes  do  4º  ao  9º  ano  do  Ensino

Fundamental  devidamente  matriculados  na  Rede  Municipal  de  Ensino  de

Palmas/TO.

               5. PROPOSTA: OLIMPÍADAS DO CONHECIMENTO

5.1 CATEGORIA: Olimpíadas do conhecimento terá 2 categorias: 

5.1.1  Quadriciclo  I:  Competição  de  carrinho  movido  à  bexiga: poderão  se

inscrever alunos do 4º, 5º e 6º anos do Ensino Fundamental;

5.1.2 UTV I:  Competição de carrinho movido à força elástica e  gincana quiz:

poderão se inscrever alunos do 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental;

5.2 INSCRIÇÕES: 

A  Unidade  Educacional  poderá  inscrever  até  4  equipes  compostas  por:  1

professor responsável e 6 alunos.

Após  o  encerramento  das  inscrições  cada  equipe  terá  um  prazo  para

confecção dos carrinhos. Haverá uma competição regional para seleção dos
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16  finalistas  que  disputarão  na  Vila  Rally

Para a competição regional será informado, posteriormente, data e local por

meios de comunicação da SEMED.

OBS: O professor responsável inscrito na  Olimpíada do Conhecimento pode

ser de qualquer área de formação acadêmica, desde que tenha vínculo empregatício

com a escola da Rede Pública Municipal de Ensino de Palmas/TO.

5.2.1 As  inscrições  para  as  categorias  Quadriciclo  I  e  UTV  I  devem  ser

realizadas  por  meio  do  formulário  disponível  no  link:

https://forms.gle/sGDGqHKfQ11TYgs39      

5.3 ENTREGA DO MATERIAL PARA PARTICIPAÇÃO

As equipes inscritas nas categorias Quadriciclo I e UTV I receberão: 1 kit com

material  para  a  construção  e  testagem  dos  carrinhos  que  serão  entregues  nas

escolas inscritas.

5.3.1. Para o Categoria UTV I será entregue também 1 “Almanaque Rally da

Educação”, que deverá ser estudado pelos alunos inscritos.

5.4 – DAS ATIVIDADES QUE SERÃO REALIZADAS NA VILA RALLY 

INTERNACIONAL DA EDUCAÇÃO

5.4.1 Dia 03 de setembro de 2022 serão realizadas, na Vila Rally Internacional da

Educação, atividades entres as equipes inscritas em cada categoria. As atividades

estão relacionadas abaixo.

5.4.2 Categoria Quadriciclo I

a) Competição de carrinhos movidos por balão a ar, na qual serão avaliados os

critérios: distância e tempo.

5.4.3 UTV I:

a) Competição de carrinhos movidos à força elástica, na qual serão avaliados na

competição: distância e tempo;
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b) Gincana quiz: serão realizadas perguntas às equipes que terão que responder

de acordo com o “Almanaque Rally da Educação”.

5.5 PREMIAÇÃO

5.5.1 Categoria Quadriciclo I

a) 1º Colocado: 250 reais para o professor; 1 Kit de montar para cada estudante;

1troféu para a equipe; Medalhas e Certificados para todos os participantes;

b) 2º Colocado: Medalhas e Certificados para todos os participantes;

c) 3º Colocado: Medalhas e Certificados para todos os participantes.

5.5.2 Categoria UTV I

a)  1º Colocado: 500 reais para o professor; 100 reais para cada estudante 1

troféu para equipe; Medalhas e Certificados para todos os participantes;

b) 2º Colocado: Medalhas e Certificados para todos os

participantes;

c) 3º Colocado: Medalhas e Certificados para todos os participantes.

6. PROPOSTA: CONCURSO 30 ANOS DO SERTÕES: UMA AVENTURA PELO

BRASIL

6.1 O  Concurso  30  anos  do  “Sertões:  uma  aventura  pelo  Brasil” terá  duas

Categorias: Desenho e Redação.

6.1.1 CATEGORIA DESENHO:  Os desenhos deverão ter como tema:  30 anos

do “Sertões: uma aventura pelo Brasil”.

6.1.2 A categoria Desenho será composta por 2 (duas) modalidades:

a) Modalidade desenho I – direcionada aos alunos do 4º, 5º e 6º anos do Ensino

Fundamental;

b)  Modalidade desenho II –  direcionada aos alunos  do  7º,  8º  e  9º anos do

Ensino Fundamental;

6.1.3. Cada Unidade Educacional poderá realizar 1 inscrição por modalidade.

6.1.4 A inscrição na categoria Desenho deverá ser composta por:  1 Professor

Orientador e 1 aluno.
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OBS: O Professor Orientador inscrito neste concurso pode ser de qualquer área

de formação acadêmica, desde que tenha vínculo empregatício com a escola da

Rede Pública Municipal de Ensino de Palmas/TO inscrita;

6.1.5 A inscrição na Categoria Desenho deverá ser realizada por meio do link:

https://forms.gle/sGDGqHKfQ11TYgs39

6.1.6  O desenho deverá ser inédito e elaborado pelo aluno inscrito de acordo

com a técnica de artes visuais em desenho. 

6.1.7 O desenho deverá ser produzido em papel A4.

6.1.8 O desenho NÃO deverá ser digital e NÃO deverá ser assinado.

6.1.9  Os desenhos deverão  estar  previamente  preparados  para  a  exposição,

conforme ANEXO II, e devidamente identificados frente e verso conforme modelo

de cartão de identificação (5 x 12 cm).

Nome do aluno:

Idade:            ANO:                                  Contato:

Nome da Unidade escolar:

Nome do orientador:

Cidade:

6.1.10 Os desenhos inscritos deverão ser entregues entre os dias 22 a 30 de

agosto de 2002, no horário de 13h às 17h na Secretaria Municipal de Educação –

SEMED Palmas/TO, Diretoria de Ensino Fundamental, Setor de Arte e Cultura, com

endereço em ACNE 1 (104 Norte), Rua NE 01, Conj. 02, Lote 22.

6.1.11 Os trabalhos deverão ser produzidos em sala de aula, sob a orientação de

um professor, sendo ele o responsável pela autenticidade das produções.

a) Serão  DESCLASSIFICADOS os  desenhos  que:  apresentarem  cópias,

fotocópias; forem realizados por terceiros; NÃO estejam devidamente identificados. 

6.1.12 Os desenhos serão  eleitos por uma Comissão Julgadora formada por 3

jurados com formação na área artística.

6.2 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA MODALIDADE DESENHO

6.2.1 A  Comissão  Julgadora  atribuirá  notas  de  5  a  10  para itens abaixo

relacionados: 
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a) Criatividade e originalidade;

b) Adequação à temática do evento.

c) Acabamento;

6.2.2. As pontuações atribuídas pela Comissão Julgadora aos itens acima serão

somadas e será considerada a nota final ao Desenho.

6.2.3. O Desenho com maior pontuação de cada modalidade será premiado.

6.2.4.  Será  realizada  uma  Exposição  de  Arte  na  Vila  Rally  Internacional  da

Educação, na qual serão expostos os trabalhos dos 5 finalistas de cada modalidade

da Categoria Desenho.

6.2.5. Os  5  finalistas  de  cada  modalidade  na  categoria  Desenho  serão

convidados para participar da Vila Rally Internacional da Educação.

6.3 Premiação:  Os  vencedores  de  cada  Modalidades  da  Categoria  Desenho

serão anunciados e premiados na Vila Rally Internacional da Educação.

6.3.1. Cada modalidade da Categoria Desenho terá 1 vencedor. 

6.3.2. A premiação para cada modalidade Categoria Desenho será: 1 Kit Sertões

e medalha. 

6.3.3. Cronograma da Categoria Desenho:  Concurso 30 anos do “Sertões:

uma aventura pelo Brasil”.

Item Atividade Data Local

01 Inscrições  para  a

Modalidade Desenho

10/08/2022 

a 19/08/2022

Disponível  no  site  Palmas  Home

School.  No  link:

https://forms.gle/sGDGqHKfQ11TYgs39

02 Entrega  dos

Desenhos inscritos

22/08/2022 

a 30/08/2022

SEMED  Palmas/TO,  conforme   deste

edital.

03 Análise  da  Comissão

julgadora

31/08/2022 

a 02/09/2022

SEMED Palmas/TO

04 Exposição, divulgação

de  resultado  final  e

premiação  da

Categoria Desenho

03/09/202 Vila Rally Internacional Da Educação no

Centro  de  Conferências  Arnaud

Rodrigues.
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6.4 – CATEGORIA: REDAÇÃO – deverão ter como tema: 30 anos do “Sertões:

uma aventura pelo Brasil”.

6.4.1 A categoria Redação será composta por 2 (duas) subcategorias:

a)  Redação  I –  direcionada  aos  alunos  do  4º,  5º  e  6º anos  do  Ensino

Fundamental;

b)  Redação  II –  direcionada  aos  alunos  do  7º,  8º  e  9º anos  do  Ensino

Fundamental;

6.4.2 A  inscrição  na  categoria Redação  deverá  ser  composta  por:  1  (um)

Professor Orientador e 1 (um) aluno.

6.4.3  Cada  Unidade  Educacional  poderá  realizar  1  (uma)  inscrição  por

modalidade.

6.4.4 A inscrição na Categoria Redação deverá ser realizada por meio do link;

https://forms.gle/sGDGqHKfQ11TYgs39     

6.4.5 A redação deverá ser manuscrita em Língua Portuguesa,  folha A4, pelo

aluno  inscrito,  contendo  entre  15  (quinze)  e  30  (vinte)  linhas,  com  caneta

esferográfica azul ou preta. Devidamente identificada com as informações:

Nome do aluno:

Idade:            ANO:                                  Contato:

Nome da Unidade escolar:

Nome do orientador:

Cidade:

6.4.6  As redações inscritas  deverão ser  entregues entre  os dias  22  a  30 de

agosto de 2002, no horário de 13h às 17h na Secretaria Municipal de Educação –

SEMED Palmas/TO, Diretoria de Ensino Fundamental, Setor de Arte e Cultura, com

endereço em ACNE 1 (104 Norte), Rua NE 01, Conj. 02, Lote 22.

6.4.7.  A redação deverá ser inédita e elaborada pelo aluno inscrito, em sala de

aula, sob a orientação de um professor que será responsável pela autenticidade das

produções.
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6.4.8. Serão  DESCLASSIFICADAS as  redações  que:  apresentarem  cópias;

forem realizadas por terceiros; NÃO estejam devidamente identificadas. 

6.5 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA MODALIDADE REDAÇÃO

As  redações  serão  eleitas  por  uma  Comissão  Julgadora  formado  por  3

profissionais, com formação na área. 

6.5.1 A Comissão Julgadora atribuirá notas de 5  a 10,  para os  itens abaixo

relacionados: 

a) Criatividade e originalidade;

b) Adequação à temática do evento;

c) Gramática e ortografia.

6.5.2. As pontuações atribuídas pela Comissão Julgadora, aos itens acima, serão

somadas e será considerada a nota final à Redação.

6.5.3. A Redação com maior pontuação de cada categoria será premiada.

6.5.4 Os 5 finalistas de cada modalidade Categoria Redação serão convidados

para participar da Vila Rally Internacional da Educação.

6.5.5 Os vencedores de cada modalidades Categoria Redação serão anunciados

e premiados na Vila Rally Internacional da Educação.

6.5.6 Cada categoria terá 1 vencedor.

6.5.7 A premiação para cada categoria será: 1 Kit Sertões e medalha. 

6.5.8 Cronograma –  Concurso  30  anos  do  “Sertões:  uma  aventura  pelo

Brasil” – Categoria: Redação.

Item Ação Data

01 Inscrições para a Modalidade Redação 10/08/2022 a 19/08/2022

02 Entrega das redações inscritas 22/08/2022 a 30/08/2022

03 Análise da comissão julgadora 31/08/2022 a 02/09/2022

04 Divulgação de resultado e premiação 03/09/2022  na  VILA  RALLY

INTERNACIONAL  DA

EDUCAÇÃO
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7. COMISSÃO ORGANIZADORA

7.1  A Comissão Organizadora divulgará nas plataformas virtuais Palmas Home

School – Semed, nas redes  sociais e nos meios de comunicação, o período das

inscrições para o Concurso de Desenho e Redação e Olimpíadas do Conhecimento

e demais informações.

7.2  A  Comissão  Organizadora  é  soberana  em  suas  decisões;  não  há

procedimento de recursos;

7.3 A  Comissão  Organizadora não  se  responsabiliza  por  quaisquer

materiais/objetos que pertençam aos participantes;

7.4 A Comissão Organizadora não se responsabiliza por despesas adicionais e

não previstas neste edital;

7.5 Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora;

7.7 As datas previstas no cronograma para a realização de cada etapa poderão

sofrer  alterações.  Caso  ocorra,  serão  informados  por  meio  dos  meios  de

comunicação da Semed.

8. ANEXOS

Somente estarão aptas para participarem da Etapa Final,  as equipes inscritas

que fornecerem toda a documentação e informações,

a)  Termos  de  autorização  para  participação  de  menor  e  Termo  de

autorização  de  uso  de  imagem:  disponíveis  no  Anexo  I deste  edital  e  para

download no link  https://forms.gle/sGDGqHKfQ11TYgs39 da inscrição (clique aqui

- Termos de autorização: participação de menor e uso de imagem) 

8.1. Os  documentos  deverão  ser  preenchidos  e  assinados  pelos  pais  ou

responsáveis dos alunos integrantes da equipe, concordando que estes participem

do concurso obedecendo às normas descritas neste edital e permitindo a Comissão

Organizadora  do concurso utilizar imagens, voz, nome, entrevistas e depoimentos,

com intuito de divulgação do  concurso  nas redes sociais e na imprensa de Rádio,

TV, Jornal e internet;

9. DIREITOS AUTORAIS

Todos os participantes do Concurso de Desenho e Redação e Olimpíadas do 
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Conhecimento  do  Rally  Internacional  dos  Sertões  (alunos  e  seus  responsáveis

legais, professores e seus auxiliares, diretores de escolas ou projetos) autorizam,

em  caráter  não  exclusivo,  gratuito,  irretratável  e  irrevogável  à  Comissão

Organizadora do Concurso de Desenho e Redação e Olimpíadas do Conhecimento

da Rally Internacional dos Sertões, a utilizar ou ceder a parceiros e para a imprensa,

textos e imagens dos trabalhos, voz, nome, entrevistas e depoimentos, no sentido

de divulgar e promover o evento, inclusive nas redes sociais.

10 - DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 É imprescindível a presença das equipes durante a programação da Etapa
Final.

10.2 O transporte  das equipes participantes da Etapa Final e posterior retorno
será de responsabilidade da unidade, bem como a alimentação durante os traslados.

10.3  Na  inscrição,  os  responsáveis,  Diretor(a)  da  escola  e  Professor(a)
Responsável,  manifestam estar  cientes  e  de acordo com as  regras  do presente
edital.

10.4 As  medidas  de segurança  quanto  à  prevenção  do  coronavírus  se  farão
respeitando  as  orientações  sanitárias  vigentes  do  momento  em  que  o  evento
acontecerá.

10.5 Mais informações, entre em contato por meio do telefone: (63)3212-7513
( SEMED/ Palmas – TO – Diretoria de Ensino Fundamental) 

site: www.sertoes.com.br
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ANEXO I – TERMOS DE AUTORIZAÇÃO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE MENOR

Eu,______________________________________________________________

________,  inscrito(a)  no  CPF  _______________________________,  responsável

legal  pelo(a)  menor:  __________________________________________,  aluno(a)

regularmente  matriculado(a)  na  Escola

__________________________________________________ ,  AUTORIZO  a

participação  nas deste(a)  nas  Olimpíadas do conhecimento  e o Concurso 30

anos  do  “Sertões:  uma  aventura  pelo  Brasil”,  projeto  em  parceria  com  a

Secretaria Municipal da Educação de Palmas e assumindo toda a responsabilidade

pela presente autorização e participação do(a) menor, estando ciente das normas

estabelecidas  neste  Regulamento,  incluindo  aquelas  relativas  aos  direitos  de

imagem e direitos autorais.

Palmas-TO,__ de__________de 2022.

Assinatura do responsável
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

Eu,______________________________________________________________

________,  inscrito(a)  no  CPF  _______________________________,  responsável

legal pelo(a) menor:   __________________________________________, aluno(a)

regularmente  matriculado(a)  na  Escola

__________________________________________________ ,  AUTORIZO  o

uso de minha imagem em todo e qualquer material entre imagens de vídeo, fotos e

documentos, para ser utilizada na divulgação das Olimpíadas do conhecimento e

o Concurso 30 anos do “Sertões: uma aventura pelo Brasil”  promovido pelo

município de Palmas, por meio da Secretaria Municipal da Educação. A presente

autorização é concedida a título gratuito,  abrangendo o uso da imagem em todo

território  nacional  e  no  exterior,  das  seguintes  formas:  (I)  outdoor;  (II)  busdoor;

folhetos  em  geral  (encartes,  mala  direta,  catálogo,  entre  outros.);  (III)  folder  de

apresentação; (IV) anúncios em revistas e jornais em geral;  (V) home page; (VI)

cartazes;  (VII)  back-light;  (VIII)  mídias  eletrônicas  (painéis,  videotapes,  televisão,

cinema, programas de rádio, entre outros).

Fica ainda autorizada, de livre e espontânea vontade, para os mesmos fins, a

cessão de direitos da veiculação das imagens, não recebendo para tanto qualquer

tipo de remuneração.

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, e assino a presente autorização.

Palmas-TO,__de__________de 2022.

Assinatura do inscrito / Responsável legal

Nome:

Telefone para contato:  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
Secretaria Municipal da Educação

Diretoria do Ensino Fundamental

ANEXO II – ORIENTAÇÕES PARA O PREPARO DAS OBRAS PARA A

EXPOSIÇÃO DOS  DESENHOS 

MATERIAL NECESSÁRIO:
 Papel contact preto.
 Papel paraná.
 Fita adesiva tipo crepe para não danificar a obra.
 Tesoura e Régua.

Observação:
Confeccionar dois cartões de identificação que acompanham a obra deverá ser impresso

em papel branco e colado no verso da moldura feita de papel paraná com fita do tipo crepe,
para posteriormente serem coladas na parede durante a exposição. O cartão deverá seguir
as seguintes especificações:

 Tamanho 5 x 12 cm,
 O título da obra deverá estar em negrito e em caixa alta, escrito com fonte Arial

tamanho 16;
 Demais itens escritos com fonte Arial em tamanho 12.

TÍTULO DA OBRA
Nome do aluno:
Idade:            ANO:                                  Contato:
Nome da Unidade escolar:
Nome do orientador:
Cidade:
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