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Projeto idealizado pela Rede Vanguarda visando educação ambiental, a preservação e 
a melhoria do meio ambiente da cidade participante. O projeto VANGUARDA DEMAIS 
(Desafio Escolar Meio Ambiente Ideal e Saudável) contará com a participação de 
jovens estudantes das escolas municipais da cidade onde o DESAFIO for realizado. O 
desafio consiste em uma competição entre as escolas do mesmo município, onde o 
principal DESAFIO é coletar garrafas pet e outros materiais de plástico descartados 
por consumidores(garrafas de plástico de vários tamanhos, copos, canudos e outros 
materiais de plástico). A Equipe que mais coletar, provavelmente será a vencedora, pois 

na final ainda ocorrerão outros desafios no ginásio que também receberão pontos. O 
projeto conta com o envolvimento das Secretarias de Meio Ambiente, Educação, 
Cultura e Esporte da cidade interessada na realização. 
  
1ª Edição do projeto “VANGUARDA DEMAIS/2019” 
Cidade Taubaté 
30 Escolas Municipais(EMEF) 
12.000 Alunos envolvidos 
Envolve Cooperativa de coletores e/ou Empresa coletora do município. 
 
Objetivo 
Ajudar na conscientização da população da cidade, para um meio ambiente ideal e 
mais saudável, por meio de uma ação de coleta de garrafas pet e outros materiais 
plásticos, convocando as escolas e sua classe estudantil do ensino fundamental. Os 
estudantes serão os agentes multiplicadores dessa ação em prol do meio ambiente 
ideal e mais saudável.    
 
Benefícios 
-Promove a Educação Ambiental; 
-A coleta de recicláveis ajudará Cooperativas ou Empresas de coleta da cidade. 
-Lixo, que pode ser reciclável, fora das ruas, matas, rios e bocas de lobo; 
-Garrafas Pet se recolhidas evitam o acúmulo de água e doenças do mosquito da dengue;  
-Garrafas Pet se recolhidas evitarão problemas nas fortes chuvas. 
-Conscientização dos Jovens Estudantes e, da Comunidade em geral, por um Meio Ambiente 
Ideal e Mais Saudável. 

  
Participantes 
Escolas Municipais divididas em 3 Equipes. 
Exemplo: havendo no município 30 Escolas Municipais, serão 10 Escolas em cada 
Equipe. É recomendado que cada Equipe tenha a mesma quantidade de alunos e/ou 
quantidade aproximada. Desta forma será evitada a desvantagem de uma Equipe com 
quantidade muito inferior que a outra. 
 
Equipes 
Cada equipe será representada por um nome de árvore nativa do Brasil-Exemplos: 
Equipe 1 – IPÊ AMARELO 
Equipe 2 – IPÊ ROXO 
Equipe 3 – IPÊ BRANCO 
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Parceiro Coletor/Cooperativas ou Empresa 
As secretarias envolvidas identificarão na cidade, um Parceiro Coletor para receber a 
coleta de garrafas Pet e mais materiais plásticos de cada Equipe para agrupar, pesar e 
emitir comprovante individual com a pesagem do montante para as Equipes 1, 2 e 3. O 
comprovante com a pesagem total será repassado ao Organizador do Projeto(o 
promotor indicado pela Rede Vanguarda). O parceiro coletor é a empresa ECO 
TAUBATÉ  que deverá manter sigilo sobre a pesagem da coleta de cada Equipe. Uma 
Equipe não pode saber a pesagem da outra. O resultado será divulgado somente no 
encerramento do projeto, 27/09/2019. 
 
Responsabilidades/Atribuições 
Das Secretarias envolvidas no projeto/Prefeitura de Taubaté: 
1- Indicar as 30 escolas municipais que participarão do projeto; 
2- Garantir a participação das 30 escolas até o fim do projeto; 
3- Indicar o Representante de cada escola participante para contato com a 
organização  do projeto; 
4- Indicar o Líder de cada Equipe para contato com a organização do projeto; 
5- Indicar o Representante de cada Secretaria envolvida no projeto; 
6- Indicar e disponibilizar o ginásio para o dia anterior a final e também no dia da final 
do projeto com todas as providências de acesso, segurança para o público e todos 
participantes(indicar representante do Ginásio para atender às necessidades da 
Organização do projeto); 
7- Providenciar aparato médico com profissionais de saúde no local da final para 
permanecer durante o evento;  
8- Providenciar segurança para o local com a Guarda Municipal. 
9- Garantir a participação dos estudantes, que formam as 3 Equipes finalistas e de 
seus responsáveis, no ginásio indicado para a realização da final do projeto. 
10- No aceite da participação, fica permitida a exibição de imagens e áudios, dos 
participantes pertencentes às escolas indicadas para a realização do projeto, na Rede 
Vanguarda, na Internet e nas Redes Sociais. 
 
Responsabilidades/Atribuições 

Da Rede Vanguarda: 

1-Indicar uma pessoa, física ou jurídica, para organizar, apresentar e conduzir o 

projeto do início até a final, respeitando estritamente o Regulamento, as regras e o 

Calendário de cada edição, denominado “Organizador do Projeto”; 

2-Acompanhar e realizar o Projeto conforme o Regulamento, as regras e o calendário; 

3-Zelar e fazer cumprir o presente Regulamento do início ao fim; 

4-Definir, cumprir e fazer cumprir o Calendário de cada edição; 

5-Produzir as chamadas televisivas de todas as fases do projeto; 
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6-Promover o projeto na TV, site oficial da emissora e nas redes Sociais; 

7-Sugerir pautas para os jornais e programas de entretenimento da Rede Vanguarda;  

8-Cumprir a mídia comercial de acordo com o plano de inserções; 

10-Promover a divulgação parcial da coleta de cada Equipe após a segunda pesagem. 

 

Responsabilidades/Atribuições 

Do Organizador do Projeto: 

1-Organizar, apresentar e conduzir o projeto do início até a final, respeitando 

estritamente o Regulamento, as regras e o Calendário de cada edição; 

2-Zelar, cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento e o Calendário. 

3-Elaborar boletins a cada fase e encaminhar às equipes; 

4-Providenciar e responsabilizar-se pelos equipamentos de sonorização da final; 

5-Providenciar os troféus e promover a premiação.  

 
Calendário VANGUARDA DEMAIS 2019 
Dia 06/08 – Congresso Técnico com as Escolas 
 
Dia 09/08 - Confirmação da participação e entrega/envio da listagem das Escolas 
participantes dividas em 3 Equipes. É recomendado que cada Equipe tenha a mesma 
quantidade de alunos e/ou quantidade aproximada. Desta forma será evitada a 
desvantagem de uma Equipe com quantidade muito inferior que a outra. 
 
De 16/08 até 09/09 - Período de coleta e pesagem das Garrafas Pet e demais 
materiais plásticos entregues pelas 3 Equipes participantes. Logística acertada entre a 
empresa coletora(Eco Taubaté) e as 3 Equipes participantes. A cada montante de 
material entregue e pesado por uma equipe, a empresa coletora deverá emitir o 
comprovante de pesagem em duas vias, sendo uma via entregue pra equipe e a outra 
guardada para ser entregue posteriormente à Organização do projeto. 
 
Dia 11/09 – Dia em que a empresa coletora(Eco Taubaté) fará a entrega dos 
comprovantes de pesagem total das coletas feitas pelas 3 Equipes participantes à 
Organização do projeto(Sr. Daniel Pasqualin). 
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Dia 27/09 – 10h30 Encerramento do Projeto – Ginásio da Associação Comercial de Taubaté. 

-Atração de abertura com a participação das 3 Equipes, com duração de até 4’(quatro 
minutos), tema: Planeta Taubaté; 
-10 Tarefas no ginásio valendo pontos; 
-Apresentação da coleta de cada Equipe e a pesagem oficial feita pelo Parceiro 
Coletor; 
-Declarar a Equipe Campeã; 
 
Dinâmica da Final do Projeto 
Na final, em um ginásio indicado pela Secretaria envolvida no projeto, ocorrerão 
DESAFIOS. As 3 Equipes cumprirão mais DESAFIOS para somar pontos, além da 
pontuação que será atribuída para a quantidade da coleta das garrafas pet e outros 
materiais plásticos. Não há a necessidade de formação de um Júri para avaliação das 
Tarefas. Tarefa cumprida, ponto recebido.  
 
DESAFIO 1 
Coletar Garrafas Pet e outros materiais plásticos descartados pela cidade, 
estabelecimentos comerciais, residências, eventos, instituições, etc. Cada Equipe 
acertará com a parceria, Coletora de Garrafas Pet, para a devida retirada e pesagem. 
Pontuação conforme item: “Pontuação do Desafio 1”. 
 
 
DESAFIO 2 
Painel Artístico com o tema: Meio Ambiente Ideal e Saudável. 
Utilização: os 30 Painéis servirão de Cenário para o dia da final. 
Cada Escola deverá confeccionar um Painel Artístico, de até 2m x 2m, totalmente com 
materiais recicláveis. Os 30 Painéis deverão ser entregues à Organização no dia 
anterior à final. Vale 1 Ponto. 
 
DESAFIO 3 
Cada Equipe deverá entregar à Organização, um dia antes da final, no mínimo, um 
fardo da coleta de garrafas pet e materiais plásticos, para exposição ao público no dia 
da final. Servirá também como cenário  do evento. O peso de cada fado até 20 kg. 
Esse volume facilitará o transporte até o ginásio, um dia antes da final. Cada fardo 
deverá vir identificado com o nome da equipe. (Banner tendo na parte superior a logo 
do projeto e, abaixo da logo, o nome da Equipe. Medidas de até: 1m de largura por 50 
cm de altura). É de responsabilidade de cada equipe, o transporte do seu fardo de 
garrafas pet/materiais plásticos.  
Vale 1 Ponto. 
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DESAFIO 4  
Cada Equipe deve apresentar o seu mascote totalmente confeccionado com materiais 
recicláveis. Duração de cada apresentação, até 3’ (três minutos). Vale 1 Ponto 
 

DESAFIO 5   

Desfile com roupas totalmente confeccionadas com materiais recicláveis, com no 

mínimo 10 integrantes da equipe. Duração de cada apresentação, até 3’ (três 

minutos). Vale 1 Ponto 

 

DESAFIO 6 

Cada Equipe deve ter o seu grito de guerra e deve apresenta-lo por 3 vezes seguida, 

quando requisitado. Vale 1 Ponto 

 
DESAFIO 7  
Coreografia – criação coletiva pelos oficineiros de cada equipe (6 alunos por escola) – 

coreografia única com todos os alunos de cada equipe, ou seja, cada equipe terá uma 

apresentação com 60 integrantes aproximadamente. Duração de cada apresentação, 

até 3’ (três minutos).Vale 3 Pontos. 

 
DESAFIO 8 
RAP – improvisação a partir da temática: 2 alunos de cada equipe farão um RAP, no 

momento da apresentação, a partir da temática anunciada pelo apresentador. A 

temática deverá se relacionar com as questões ambientais, em especial a reciclagem 

e deverá ser anunciada no início do evento para que os alunos tenham um tempo 

mínimo para a construção. Duração de cada apresentação, até 2’ (dois minutos).  

Vale 2 Pontos. 

 
DESAFIO 9 
Composição autoral – musica composta, com duração até 3’(três minutos), por cada 

equipe cada equipe. A apresentação da composição pode ser feita com 1 aluno ou 

grupo de até 5 alunos de cada escola, com o tema Meio Ambiente Ideal e Mais 

Saudável. Vale 1 Ponto. 
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ATENÇÃO 
Os pontos dos DESAFIOS de 2 a 9 serão somados aos pontos do DESAFIO 1, 
quando serão atribuídos os pontos correspondentes às quantidades das coletas de 
cada Equipe da Tarefa 1. Neste momento será conhecida a Equipe Campeã. 
 
 
Havendo empate 
O critério para o desempate será sempre a maior quantidade da coleta de garrafas pet 
e outros materiais plásticos. 
 
Pontuação do Desafio 1(coleta de garrafas pet e outros materiais plásticos).  
Conforme as quantidades das coletas de garrafas pet de cada Equipe serão atribuídas 
pontuações distintas, conforme abaixo: 
 
3º Colocado em coleta de Garrafas Pet (kg) – 10 Pontos 
 
2º Colocado em coleta de Garrafas Pet (kg) – 20 Pontos 
 
1º Colocado em coleta de Garrafas Pet (kg) – 30 Pontos 
 
 
Finalizando evento 
Certificado de participação para todas as Escolas. 
 
Apuração da Pontuação dos DESAFIOS na Arena/Ginásio; 
 
Divulgação das pesagens das coletas de cada equipe e atribuir os pontos; 
 
Declarar a Equipe Campeã. 
 
Premiação 
Troféu para 3º Lugar 
 
Troféu para 2º Lugar 
 
Troféu para 1º Lugar 
 
 
Comemoração final: 
Equipe Campeã, 2º e 3º lugares. 
 
 
Não permitido na final do projeto 
A utilização de cornetas, tambores ou similares. 
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Prestação de contas 
Ao final do projeto, cada Equipe deverá prestar conta, do destino e aplicações da 
coleta das garrafas Pet, via ofício encaminhado à organização do projeto. 
 
Na falta da prestação de contas 
Não sendo enviada a prestação de contas no prazo determinado, o caso será 
repassado para a Área Jurídica da Rede Vanguarda, que acionará de forma legal a 
Equipe participante. 
 
 
RECURSO 
No caso de interposição de recurso por quaisquer motivos, o prazo é de 24 (vinte e 
quatro) horas à partir do início da realização da Etapa em questão, mediante um 
cheque caução. O recurso deverá vir acompanhado de um cheque caução no valor de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e entregue na sede da emissora em São José dos 
Campos. 
O cheque somente será devolvido se apurado que não houve quaisquer despesas 
ocasionadas pelo recurso e seu julgamento.     
 
IMPORTANTE 
As dúvidas e decisões serão resolvidas pelo organizador da do projeto em conjunto 
com os representantes da Rede Vanguarda. 
 
Valério Luiz Fernandes                                           Silvana Gomes   
Rede Vanguarda/Programação                       Rede Vanguarda/Marketing                                                          
Supervisão Geral                                                          Supervisão                                            
valerio@vanguarda.tv                                           silvana@vanguarda.tv 
Tel.: 12 – 3946-6250                                            Tel.: 12 – 3946-6274        
 

Daniel Pasqualin 
Pasqualin Eventos Ltda. 

Promotor com a Organização e Realização 
daniellpasqualin@hotmail.com 

(11) 9 9607-4558 
 
 

REDE VANGUARDA 
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