
FESTIVAL MINECRAFT MARISTA SÃO FRANCISCO 

 

Que tal usar as férias para se divertir e ainda usar seus conhecimentos para pensar 

em um mundo sustentável? 

 

Sustentabilidade 

Sempre que ouvimos por aí a expressão sustentabilidade, vemos o seu nome 
associado a uma maior conscientização sobre as diferentes formas de preservar 
o meio ambiente, não é mesmo? Mas o que será que significa, exatamente, essa 
expressão? Para que ela serve? 

Sustentabilidade é a ideia de utilizar a natureza para atender as necessidades 
da sociedade sem comprometer as gerações futuras, de modo que elas também 
possam utilizar os meios naturais. Assim sendo, temos que preservar o meio 
ambiente para garantir sua existência para as próximas gerações a fim de que 
elas façam o mesmo. 

Por isso, as pessoas e a sociedade em geral precisam elaborar e colocar em 
prática ideias para realizar o desenvolvimento da sociedade de forma que não 
prejudique a natureza. É por esse motivo que a expressão “sustentabilidade” é 
também chamada de desenvolvimento sustentável, ou seja, manter a 
preservação da economia sem afetar os recursos naturais. 

Portanto, seriam exemplos de ações sustentáveis: deter o desmatamento, 
plantar novas árvores ou reflorestar áreas desmatadas, conservar os rios e 
demais cursos d'água, adotar medidas para diminuir a necessidade de novos 
recursos naturais (tais como a diminuição do consumo e a reciclagem), não poluir 
o ar, entre outras incontáveis medidas. 

Assim, para que uma sociedade sustentável exista de verdade, é necessária a 
ação de todos, tanto do governo na elaboração de leis rígidas para o meio 
ambiente e com uma fiscalização correta quanto das instituições para 
conservarem os recursos naturais. Além disso, todos nós, cidadãos, também 
temos essa missão. Dessa forma, devemos plantar árvores, economizar água, 
diminuir o consumismo exagerado, produzir menos lixo, reciclar e assim por 
diante. 

Fonte: Escola Kids 

 

 

REGULAMENTO 

 

 

Período de inscrições: de 17/05 a 20/05   

Link de inscrição: bit.ly/inscricaominecraft 

Datas do Desafio: 21/05 até 28/05.  

Público: estudantes do Ensino Fundamental do Colégio Marista São Francisco.  

Limite de vagas: 30 equipes  

https://escolakids.uol.com.br/recursos-naturais.htm
https://escolakids.uol.com.br/desmatamento-no-brasil.htm


Número de participantes por equipe: 2 a 6 alunos  

Os integrantes das equipes podem ser de diferentes turmas do mesmo ano, ou de anos 

diferentes do mesmo segmento. 

 

Categorias: terá duas categorias, conforme apresentado no quadro abaixo, sendo que cada 

aluno poderá se inscrever apenas em uma equipe. 

Categoria Nível de Ensino 

Fundamental I 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental 

Fundamental II 6º ao 8º ano do Ensino Fundamental  

 

 

 

O Festival Minecraft Marista São Francisco é uma atividade destinada 

exclusivamente a estudantes de 1º a 9º anos do Ensino Fundamental, regularmente 

Matriculados no Colégio Marista São Francisco.  

 

Tema: Cidades Sustentáveis  

 

Questões norteadoras:  

• Qual é o objetivo da construção de cidades sustentáveis?  

• Identificar que tecnologias utilizamos, ou podem ser utilizadas, na implantação de 

cidades sustentáveis.  

• Qual a relevância social das tecnologias descobertas em uma cidade sustentável?  

 

Situação-problema: De que modo as diversas tecnologias estão ou podem estar 

presentes em cidades sustentáveis? 

 

Produto: com base nas questões norteadoras e na situação problema, cada equipe inscrita 

nas categorias 1 e 2 deverá realizar construção de um mundo virtual utilizando os recursos 

do Minecraft. 

 

Entrega: para apresentar o mundo virtual criado no Minecraft, a equipe deverá gravar 

um vídeo apresentando sua criação e quais os aspectos de sustentabilidade foram 

implementados no tema proposto. O vídeo deverá ter entre três e cinco minutos e ser 

encaminhado via e-mail para titon.wagner@colegiosmaristas.com.br ou 

liana.giachini@colegiosmaristas.com.br, até o dia 28 de maio, contendo a identificação 

da equipe e de todos os membros, contando com a  participação de, no mínimo dois 

integrantes. 

 

Obs: considerando a importância do isolamento social, orientamos que cada aluno grave 

sua parte do vídeo e faça a edição posterior, juntando a participação dos elementos da 

equipe. 

 

 

Critérios de avaliação 

 

Para fins de seleção dos vencedores, serão levados em conta os seguintes aspectos: 

 

1- Observação da temática proposta – Cidades Sustentáveis; 

2- Criatividade e informatividade do vídeo produzido; 



3- Criatividade, originalidade e pesquisa referente à temática na construção do 

Mundo; 

4- Dificuldade Técnica. 

 

Premiação 

 

Serão premiados em cada categoria: 

 

1º lugar – Troféu e Medalhas 

2º lugar – Medalhas 

3º lugar – Medalhas 

 

A critério da comissão julgadora, poderá ser conferido, ainda, o Prêmio Superação 

Equipe Destaque, para premiar diferenciais extra apresentados pelas equipes. 

  

Todos os participantes receberão certificado de participação. 

 

Comissão Julgadora: 

 

A comissão julgadora será composta pela equipe de Tecnologia Educacional do Colégio 

Marista São Francisco e de convidados do Grupo Marista. 

 

 

Após o período de inscrições, haverá uma reunião de orientação via Collaborate, na 

quinta-feira, dia 21 de maio, apenas para as equipes inscritas. Para as séries iniciais (1º a 

5º ano), essa reunião deverá preferencialmente ser acompanhada por um adulto 

responsável por um dos integrantes da equipe. 


