
 
Concurso de Boas Ações 

 
Regras gerais: 
 

▪ Os participantes devem promover uma ação positiva em prol de 
alguém ou uma causa; mas não pode ser em favor de si próprio, 
amigos, familiares ou Educadores.  

 
▪ A melhor ação terá direito a 2 ingressos de cinema e 2 rodízios de 

pizza. 
 

▪ Os participantes terão um mês para idealizar, executar e preparar 
a apresentação da sua ação. 

 
▪ A melhor ação será escolhida através de uma ficha de pontuação 

(anexo) a ser preenchida de modo anônimo por júri composto pela 
Equipe_LEMA e Equipe_Abrigo; em dia pré-definido e avisado aos 
participantes com um mês de antecedência. 

 
▪ A ação pode ocorrer solo ou em duplas previamente informadas 

ao júri. 
 

▪ A ação deve ser registrada em foto ou vídeo ou testemunhado por 
alguém do júri, o que será mostrado ao júri no dia da apresentação, 
seguido de uma breve exposição sobre a ação (do que se trata, 
motivação, porque é importante esta ação, como se sentiu, quem 
impactou e etc.). 

 
▪ Em caso de empate o júri decidirá através de votação simples entre 

os empatados. Se mesmo assim não houver uma decisão, o júri 
decidirá entre si através de debate. 

 

 

 

 

 

 



FICHA DE PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DAS BOAS AÇÕES EMPREENDIDAS 

 

Todas as ações serão pontuadas por cada um dos avaliadores conforme os critérios 

abaixo. (Avaliação anônima); 

Ganha o participante/dupla que somar o maior número de pontos. 

 

Critérios para pontuação:  

✓ Nº de pessoas impactadas: 01 ponto por pessoa  

✓ Relevância da ação: 1 a 10 pontos 

✓ Tempo e esforço despendidos: 1 a 10 pontos  

✓ Se mobilizou mais pessoas que puderam também fazer algo positivo: 01 ponto 

extra  

✓ Criatividade: 1 a 10 pontos  
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