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A prova de Revitalização de Espaço Público Urbano tem as seguintes regras: 

 

 

1. Inicialmente, o Sr. Jasmar Coelho, da Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente de Franca/SP, irá orientar como o plantio deverá ser feito, 

quais devem ser os procedimentos, como utilizar as ferramentas e 

demais informações necessárias; 

2. Conforme as orientações do Sr. Jasmar, cada equipe deverá abrir as 

covas para o plantio de suas respectivas mudas; 

3. Cada equipe deverá plantar as mudas com o máximo de cuidados 

possível, pois a Execução Adequada é um dos quesitos a serem 

avaliados; 

4. Quesitos avaliados: 

a. Pontualidade – 500 pontos; 

b. Quantidade mínima de participantes, exigida pelo Regulamento – 

500 pontos; 

c. Execução – 1.250 pontos; e 

d. Execução adequada. – 1.250 pontos. 

Observação: A divulgação do resultado final da prova e a pontuação 

de cada equipe será feita no dia do encerramento – dia 05/04/2013, 

por um representante da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 

5. Assim que a equipe considerar sua tarefa cumprida deverá solicitar a 

presença da Comissão para a avaliação final. 

 

 

 

 

NOTA: 

 

As equipes que desejarem plantar mais mudas, além do exigido pelas regras 

ora apresentadas, poderão fazê-lo após terminarem a tarefa, cientes de que 

esse plantio extra NÃO VALERÁ PONTUAÇÃO. 

 



O Uni-FACEF gostaria de conscientizá-los acerca dessa ação. Hoje, nosso 

objetivo é levar cada um de nossos alunos à reflexão sobre sua postura em 

relação a questões como sustentabilidade; preservação do meio; 

pertencimento a um local/comunidade; além da oportunidade de os Sres. 

entregarem, para Franca, um local que possa ser usufruído pela comunidade 

para suas práticas esportivas e de lazer. 

 

É preciso, também, pensarmos no significado que cada uma dessas mudas 

passa a ter... As mudas que os senhores hoje plantam aqui passam a significar 

a formação de cada um... Portanto, vamos pensar na manutenção desse 

parque e que oxalá possamos deixar aqui um legado permanente e que, no 

ano que vem, este parque esteja muito bem cuidado, pronto para que os novos 

Calouros possam escrever um novo capítulo nesse local. 

 

 

 

 

Boa sorte a todas as equipes! 
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