
Patrocinado Por:

Olimpíadas 
águada

OLIMPÍADAS 
 BRASIL 2022



Olimpíadas 
águada

ESTADÍSTICAS EDICIÓN 2021

Patrocinado Por:

1.470 
crianças inscritas 

Graças à receptividade que tivemos na 1ª edição das Olimpíadas da Água ALADYR para o Brasil, em 2022 
continuaremos a conscientizar crianças e jovens sobre a importância da valorização da água e efluentes 
através da integração de tecnologias de dessalinização, reúso e tratamento, com o objetivo de que, cada dia 
mais, cidadãos se comprometam com a gestão eficiente e sustentável dos recursos hídricos.

Junte-se a nós na Edição de 2022:
Para nossas Olimpíadas da Água – Edição Brasil 2022, trabalharemos em quatro (04) sessões online 
divididas em 02 semanas, com início em 06 de setembro de 2022 e término em 14 de setembro. A faixa 
etária dos participantes corresponderá entre 10 e 14 anos.

12 
escolas participantes

Temas:
Poluentes emergentes – 06 DE SETEMBRO DE 2022

Reúso de água - 07 DE SETEMBRO DE 2022

Dessalinização da água - 13 DE SETEMBRO DE 2022

Saneamento: como a água chega às nossas casas - 14 DE SETEMBRO DE 2022

Quizz:
Ao final do encontro do dia, teremos uma seção de perguntas para avaliar o quanto as crianças 
aprenderam sobre o tema. Em cada encontro serão anunciados o primeiro, segundo e terceiro 
lugar das crianças que responderam corretamente e mais rapidamente às perguntas.

Premiação:
Os alunos que alcançarem o primeiro, segundo e terceiro lugar em cada dia receberão um 
certificado de reconhecimento e aparecerão na edição da nossa Revista digital “AGUAS LATINOA-
MÉRICA” como os vencedores da “OLÍMPIADAS DA ÁGUA ALADYR – EDIÇÃO BRASIL 2022”. Eles 
também terão um lugar de destaque em nossas redes sociais e site.

O vencedor do 1º lugar de cada encontro também receberá um Amazon Gift Card 

ESTATÍSTICAS EDIÇÃO 2021
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CONSIDERAÇÕES:
Todas as sessões serão VIRTUAIS e serão realizadas no horário que for a melhor opção para reunir 
a maioria das escolas inscritas.

A entidade educativa é responsável pela notificação e consentimento dos pais ou representantes 
quanto à participação do seu filho ou representante na atividade.

A duração de cada webinar será no total de uma (1) hora e trinta (30) minutos (1 hora para 
apresentação do tema + 30 minutos para rodada de perguntas, curiosidades e premiação).

Como parte da dinâmica de trabalho, compartilharemos o material de cada sessão com os 
professores, uma finalizada a jornada das Olimpíadas. 

As coordenadas de acesso para que os alunos possam entrar na atividade serão enviadas uma 
semana antes aos professores, para que sejam distribuídas entre os participantes com os detalhes 
que facilitem sua integração na dinâmica. 

A unidade educativa ou escola pode inscrever TODOS os alunos, desde que tenham entre as 
idades de participação (entre 10 e 14 anos), ou podem selecionar grupos de acordo com as 
necessidades formativas do calendário escolar correspondente. 

O prazo limite para a inscrição da escola e sua lista de alunos é 26 de agosto de 2022 (sexta-feira). 
SOLICITAMOS QUE CONFIRME SUA PARTICIPAÇÃO O MAIS BREVE POSSÍVEL, INFORMANDO O 
NÚMERO ESTIMADO DE ALUNOS A INTEGRAR. RESERVE A SUA VAGA - INSCRIÇÕES LIMITADAS.

Inscrições:
Caso pretenda que a sua escola participe, basta enviar a ficha de inscrição anexa a este documento para o 
e-mail rse@aladyr.net, preenchendo os dados da escola, país, professor responsável e nome e e-mail dos 
alunos que devem receber as informações de acesso às reuniões e lembretes.
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APRESENTADOR OFICIAL (EMPRESA COMERCIAL - FORNECEDOR, O&M, MONTA-
GEM, SERVIÇOS DE ENGENHARIA)

USD 1.600 - Uma (01) empresa para cada apresentação, inclui:

Seleção de um tema em uma categoria

Uma hora (1h) para exposição do tema

Logo em toda a apresentação 

ogo em material promocional da atividade 

Vídeo de representantes da empresa convidando para as Olimpíadas (cuidamos da edição do 
vídeo)

Menção em release para Magazine ALADYR

Apresentação das rodadas de curiosidades e anúncio dos 03 vencedores

Resumo em vídeo da Olímpiada com imagem corporativa para redes sociais

PATROCÍNIOS
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APRESENTADOR OFICIAL (EMPRESA SANITÁRIA OU MUNICIPAL)

USD 3.500 - Exclusivo para (01) empresa, inclui:

Uma hora (1h) para exposição do tema

Possibilidade de integrar um tour virtual da planta 

Vídeo promocional com logo da empresa em toda a apresentação 

Logo em material promocional da atividade 

Vídeo de representantes da empresa convidando para as Olimpíadas (cuidamos da edição do 
vídeo)

Menção em release para Magazine ALADYR

Apresentação das rodadas de curiosidades e anúncio dos 03 vencedores

Resumo em vídeo da Olímpiada com imagem corporativa para redes sociais

Para mais informações, escreva para  dircom@aladyr.net,  ou 
entre em contato através do telefone (+57) 312 3773970
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