ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO
DE RELATÓRIO FINAL
PROJETO ESTRUTURANTE JUVENTUDE EM
AÇÃO: CONSTRUINDO A AGENDA 21 NAS
ESCOLAS

BAHIA – 2017

Apresentação
Prezados (as) Gestores (as), professores (as) e estudantes,
O cumprimento das etapas do Projeto Estruturante Juventude em Ação:
construindo a Agenda 21 nas escolas, o JA, deve ser sucedido pelo envio do Relatório
Final das ações realizadas pelas unidades escolares em 2017.
Diante disso, a Secretaria da Educação do Estado, por meio da Coordenação de
Educação Ambiental e Saúde – CEAS, elaborou as orientações técnicas para que cada
escola apresente um relatório da Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida
(COM-VIDA), informando as ações, os registros, os depoimentos, as fotografias e os
resultados obtidos com o Projeto Juventude em Ação em 2017.
Cada unidade escolar que aderiu ao Projeto Juventude em Ação deverá redigir o
seu Relatório Final considerando as orientações elencadas nesse documento. Em
consonância com o cronograma das atividades do Projeto JA, os relatórios deverão ser
encaminhados ao NTE e este informará a melhor experiência territorial 2017 que irá
compor a coletânea de experiências “Boas Práticas Educação Ambiental”.
É importante destacar que as unidades escolares, independente do relatório
escrito, deverão responder ao formulário eletrônico “RELATÓRIO 2017 – 4ª Etapa do
Projeto Estruturante Juventude em Ação: Construindo a Agenda 21 na Escola”,
disponível no Portal da Educação pelo link: https://goo.gl/forms/Wj1thVVA5K1nL9OT2

Estrutura do Relatório
Recomendamos que a unidade escolar observe os elementos descritos abaixo a fim
de manter a formatação indicada para o relatório de atividades do Projeto JA.
1. Identificação de autoria e da Unidade Escolar:
I.

Nome(s) do(s) autor(es);

II.

Nome da Unidade Escolar/Instituição;

III.

Fotografia com a equipe da COM-VIDA;

IV.

Identificação dos membros da COM-VIDA;

V.

Identificação do NTE;

VI.

Município.
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2. Título;
3. Introdução (contextualização, objetivos e justificativa);
4. Metodologia do trabalho;
5. Resultados esperados – a partir do descritivo do “Marco Zero” (diagnóstico) e do
“Plano de Ação”;
6.

Resultados alcançados;

7. Considerações finais;
8. Depoimentos – identificando o autor e segmento ao qual ele pertence. Ex. João
Bezerra, 1º ano do EM;
9. Referências.

Formatação
Com intuito de padronizar os trabalhos a serem enviados, faz-se necessário que o
Relatório Final seja elaborado com no máximo 06 (seis) páginas, limitando-se, em seu
corpo, a 06 (seis) fotografias em alta resolução que expressem as atividades
desenvolvidas pela COM-VIDA nas ações do projeto JA.
O Relatório Final deve ser editado no Programa Microsoft Word, com a seguinte
formatação: letra Arial 12, espaçamento 1,5 linhas, tabulação de 1,25 cm, formato A4,
com 3 cm de margens esquerda e superior, e 2,5 cm de margem direita e inferior,
orientação retrato da página.

Encaminhamentos
Os Relatórios Finais das ações do JA nas escolas devem ser, primeiramente,
encaminhados ao NTE onde cada escola está inserida.
As 02 (duas) melhores experiências escolares, depois de escolhidas pelo NTE,
deverão

ser

enviados

à

SEC

até

o

dia

30/12/2017

para

o

email

educacao.ambiental@educacao.ba.gov.br e/ou ao endereço: Aos cuidados da
Coordenação de Educação Ambiental e Saúde - CEAS, 5ª Avenida, nº 550, sala nº 139 –
Centro Administrativo da Bahia, CEP: 41.746-990. Salvador - Bahia - Brasil.
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Dos direitos autorais e uso de imagens
A Secretaria da Educação do Estado da Bahia se reserva ao direito de reproduzir,
em parte ou na totalidade, os trabalhos e as fotografias produzidas em qualquer etapa da
execução das ações do Projeto Juventude em Ação, divulgando-os por meio de mídia
impressa, televisionada, internet ou qualquer outra mídia, sem que haja solicitação
posterior e/ou gerada qualquer remuneração aos participantes e autores dos trabalhos,
obrigando-se, todavia, a mencionar o crédito dos autores.
As imagens e trabalhos serão usados exclusivamente com fins educativos, sem
qualquer utilização econômica ou comercial.
Os autores do Relatório Final deverão preencher para envio juntamente com o
mesmo: a ficha de identificação do(s) autor(es) – Relatório Final do JA (apêndice 01), o
termo de responsabilidade de autoria – Relatório Final do JA (apêndice 02) e o termo de
cessão de direitos autorais – Relatório Final do JA (apêndice 03).
É importante destacar que, o(a) autor(a) de cada imagem deverá preencher o termo
de responsabilidade de autoria - Imagem (apêndice 04), e, todas as pessoas que fizerem
parte da mesma deverão ser orientadas quanto ao uso de sua imagem e assinar o termo
de autorização de uso de imagem (apêndice 05) ou termo de autorização de uso de
imagem para menor de idade (apêndice 06) e, este(s) último(s) deverá(ão) ser
anexado(s) ao termo de responsabilidade de autoria - Imagem (apêndice 04). Todos os
documentos mencionados acima deverão ser encaminhados juntamente com o Relatório
Final. Os modelos dos referidos termos seguem em anexo.

Informações
Caso haja a necessidade de dirimir as dúvidas, deve-se entrar em contato com o
seu respectivo NTE e/ou a Coordenação de Educação Ambiental e Saúde – CEAS, nos
telefones (71) 3115-8951 / 8952 e no email: educacao.ambiental@educacao.ba.gov.br
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APÊNDICE 01
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO – RELATÓRIO FINAL DO JA
(Preencher com letra legível)
NOME DA ESCOLA:

INEP:

ENDEREÇO DA ESCOLA:

NTE:

TELEFONE (

MUNICÍPIO:

)

E-MAIL:

NOME DO(A) DIRETOR(A):

NOME(S) DO(S) AUTOR(ES):

TELEFONE (

)

E-MAIL:
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APÊNDICE 02
TERMO DE RESPONSABILIDADE DE AUTORIA – RELATÓRIO FINAL DO JA
(Este documento é de preenchimento individual. Caso o Relatório tenha mais de um autor,
deve-se preencher mais de uma ficha. Preencher com letra legível).

Eu, (nome do autor) _____________________________________________________,
professor(a) da Unidade Escolar____________________________________________,
estou ciente de que é considerado utilização indevida, ilegal e/ou plágio, os seguintes
casos:
- Texto de autoria de terceiros;
- Texto adaptado em parte ou totalmente;
- Texto produzido por terceiros, sob encomenda, mediante pagamento (ou não) de
honorários profissionais.
Logo, declaro ser de minha inteira responsabilidade a autoria do Relatório Final do
Projeto Estruturante Juventude em Ação _____________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________ submetido à avaliação
do Núcleo Territorial de Educação _______ e, posteriormente, à Coordenação de
Educação Ambiental e Saúde - CEAS/DIREB/SUPED.

______________________, ______de _______________ de 2017.

___________________________________________
Assinatura do(a) professor(a) autor(a)
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APENDICE 03
TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS – RELATÓRIO FINAL DO JA
(Este documento é de preenchimento individual, caso o relato de experiência tenha mais
de um autor preencher mais de uma ficha. Preencher com letra legível).

Eu (nome do autor) ______________________________________________________
________________________________________,

(nacionalidade)

______________,

(estado civil) ___________________________, (profissão) _______________________,
portador da cédula de identidade RG Nº ____________________________, residente no
endereço

___________________________________________________________

_______________________________________, Nº________ , CEP ___________,
(cidade) _____________________ - BA, AUTORIZO o uso, bem como, a edição, caso
necessário, de minha imagem e do Relatório Final por mim elaborado para fins
educativos desta Secretaria da Educação do Estado da Bahia, situada na 5ª Avenida, nº
550, sala nº 139 – Centro Administrativo da Bahia, CEP: 41.746-990. Salvador - Bahia Brasil.
A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso e edição da(s)
imagem(ns) e a veiculação do Relatório de atividades do Projeto Estruturante Juventude
em Ação de minha autoria, pertinente em todo o território nacional e exterior, em todas as
suas modalidades, seja mídia escrita, televisiva, oral e/ou eletrônica. 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 minha imagem ou ao Relatório de
minha autoria, e assino a presente autorização.

______________________, ______de _______________ de 2017.

_______________________________________________
Assinatura do autor
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APÊNDICE 04
TERMO DE RESPONSABILIDADE DE AUTORIA – IMAGEM
(Este documento é de preenchimento individual, ou seja, cada imagem constante no relato
de experiência deve ter a sua respectiva ficha. Preencher com letra legível).
Eu, (nome completo)_____________________________________________________
______________________________________, (nacionalidade) ___________________,
(profissão)______________________, portador do RG n° ___________________, estou
ciente de que é considerado utilização indevida, ilegal e/ou plágio, os seguintes casos:

- Imagem de autoria de terceiros;
- Imagem publicada sem a devida autorização para utilização da imagem de terceiros.
Logo, declaro ser de minha inteira responsabilidade a autoria da imagem ____________
_______________________________________________________________________
__________, bem como, da veracidade que o(s) termo(s) de autorização de uso de
imagem anexado(s) corresponde(m) ao(s) indivíduo(s) participante(s) do referido “objeto”,
sendo o mesmo parte integrante do Relatório Final do Projeto Juventude em Ação
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________, submetido
à avaliação do Núcleo Territorial de Educação ______, e, posteriormente à Coordenação
de Educação Ambiental e Saúde – CEAS/DIREB/SUPED.
Fica ainda autorizada, de livre e espontânea vontade, para fins de divulgação do
Relatório Final acima citado e/ou sua publicação, a cessão de direitos da veiculação da
imagem de minha autoria, não recebendo para tanto qualquer tipo de remuneração.
Estou ciente que, sempre será citado o meu nome enquanto autor da imagem presente
nas peças.

______________________, ______de ______________ de 2017.

_______________________________________________
Assinatura do autor da imagem
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APÊNDICE 05

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS PARA O USO DE IMAGEM
(Este documento é de preenchimento individual, devendo o(a) autorizador(a) ser
orientado(a) quanto ao uso de sua imagem, preencher e assinar. Preencher com letra
legível).

Eu, ____________________________________________________________________
___________________, (nacionalidade) __________________, portador(a) de cédula de
identidade nº _____________________, residente e domiciliado(a) ____________
_______________________________________________________________________,
portador(a) de cédula de identidade nº _____________________, autorizo a utilização da
minha imagem e depoimentos, bem como, a sua veiculação em qualquer meio de
comunicação para fins de divulgação do Relatório Final do Projeto Juventude em Ação
e/ou sua publicação, sem quaisquer ônus e restrições.
Fica ainda autorizada, de livre e espontânea vontade, para os mesmos fins, a cessão de
direitos da veiculação das imagens e depoimentos, não recebendo para tanto qualquer
tipo de remuneração.
Estou ciente que, sempre que possível, será citado o meu nome nas peças.

______________________, ______de _____________ de 2017.

_______________________________________________
Assinatura
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APÊNDICE 06

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS PARA O USO DE IMAGEM
(Este documento é de preenchimento individual, devendo o(a) autorizador(a) ser
orientado(a) quanto ao uso de sua imagem, preencher e assinar. Preencher com letra
legível).

Com

o

propósito

de

promover

os

direitos

de

crianças

e

adolescentes,

eu,_____________________________________________________________________
______________________________, (nacionalidade) ___________________________,
portador(a) de cédula de identidade Nº _____________________, residente e
domiciliado(a)____________________________________________________________
________________________________________________________, responsável legal
pela criança ou pelo (a) adolescente ___________________________________
__________________________________, portador(a) de cédula de identidade Nº
_____________________, autorizo a utilização da imagem e depoimentos da criança ou
do(a) adolescente supracitado(a), bem como a sua veiculação em qualquer meio de
comunicação para fins de divulgação do Relatório Final do Projeto Estruturante
Juventude em Ação e/ou sua publicação, sem quaisquer ônus e restrições.
Fica ainda autorizada, de livre e espontânea vontade, para os mesmos fins, a cessão de
direitos da veiculação das imagens e depoimentos da criança ou do(a) adolescente
supracitado(a), não recebendo para tanto qualquer tipo de remuneração.
Estou ciente que, sempre que possível será citado o nome da criança ou do(a)
adolescente nas peças.

______________________, ______de _____________ de 2017.

_____________________________________________________
Assinatura do (a) responsável legal

_____________________________________________________
Assinatura da criança ou do(a) adolescente
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