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Desde 2020 iniciamos a dinâmica da OLIMPÍADA DA ÁGUA ALADYR, iniciativa que tem 
como objetivo levar conhecimento na área de Dessalinização, Reúso e Tratamento de Água 
e Efluentes para crianças em idade escolar, do ensino fundamental ao ensino médio, com 
o intuito de forjar primeiras experiências de valorização dos recursos hídricos e sua gestão 
eficiente em torno das tecnologias promovidas pela Associação. Até o momento, reunimos 
mais de 10.700 crianças de países como Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa 
Rica, Equador, Honduras, México, Panamá e Peru, das quais mais de 3.000 crianças foram 
do Brasil em nossos encontros de 2022, então queremos continuar nossa abordagem a 
você com essas informações valiosas.

OLIMPÍADAS 

Colégios 
participantes países Total de crianças 

participantes

225 10 10.719
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Graças ao sucesso do encontro anterior, nas Olimpíadas das Águas – Edição Brasil 2023, 
manteremos a dinâmica de 04 (quatro) sessões online divididas em 02 semanas, com 
início em 11 de maio de 2023 e término em 19 de maio de 2023. A faixa etária dos 
participantes será entre 10 e 14 anos.

Temas:
 Pegada hídrica e qualidade da água – 11 DE MAIO DE 2023
 Reúso de água - 12 DE MAIO DE 2023
 Dessalinização de água - 18 DE MAIO DE 2023
 Como a água chega em nossas casas - 19 DE MAIO DE 2023

Sessão de Curiosidades:
Ao final de cada encontro realizaremos uma sessão de perguntas para avaliar o quanto as 
crianças aprenderam sobre o assunto. A cada encontro, será divulgado o primeiro, segundo 
e terceiro lugar das crianças que responderam corretamente e mais rápido ao teste de 
curiosidade. 

Premiação:
•Os alunos que obtiverem o primeiro, segundo e terceiro lugar de cada encontro, 

receberão um certificado de reconhecimento e aparecerão na edição de Revista digital 
“ÁGUAS LATINOAMÉRICA” como os vencedores das “OLIMPÍADAS DA ÁGUA ALADYR 
2023”, também terão lugar de destaque em nossas redes e web.

•O 1º colocado de cada encontro também receberá reconhecimento pela participação.

Participe das Olimpíadas da Água Brasil 2023 
em sua Terceira Edição:
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CONSIDERAÇÕES:
•Todas as sessões serão VIRTUAL VIA ZOOM. No qual, uma semana antes de iniciar a 

dinâmica compartilharemos o único link para conexão dos encontros, para o e-mail do 
professor guia registrado na inscrição.

•A hora de realização dos encontros será as 10:00h (horário de Brasília).

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

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

•Como parte da dinâmica de trabalho, compartilharemos com os professores o material 
de cada sessão após o término das olimpíadas.

•A conexão dos encontros pode ser feita em grupo ou individualmente de acordo com a 
conveniência de cada escola.

•A unidade educativa ou escola pode inscrever TODOS os alunos que pretenda, desde 
que se encontrem entre as idades de participação (entre 10 e 14 anos), ou podem 
selecionar turmas de acordo com as necessidades formativas do respetivo calendário 
escolar que corresponda a faixa etária indicada.

•O prazo para inscrição da escola e o envio da lista de alunos finaliza na sexta-feira, 
24 de março de 2023. AGRADECERÍAMOS NOS CONFIRMAR SUA PARTICIPAÇÃO O 
MAIS BREVE POSSÍVEL, INFORMANDO A NÚMERO ESTIMADO DE ALUNOS A SEREM 
INTEGRADOS, COM A INTENÇÃO DE RESERVAR SUA VAGA. NOSSAS VAGAS SÃO 
LIMITADAS.
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Inscrições:
•1ª FASE: Se sua escola deseja participar das Olimpíadas da Água, preencha os dados 

no LINK a seguir e cadastre os dados solicitados:

OLIMPÍADAS DA ÁGUA ALADYR EDIÇÃO BRASIL 2023

•2ª FASE: uma vez finalizada a primeira fase, iniciaremos a formalização da inscrição 
correspondente e entraremos em contato para a segunda fase da inscrição, solicitando 
os dados dos alunos. Por favor, ficar atento aos e-mails e ao prazo para conclusão do 
cadastro, pois ele só é formalizado quando as duas etapas forem concluídas.

Para mais informações escreva para os e-mails:
rse@aladyr.net ou no WhatsApp: +55 11 98988-7089

https://survey.zohopublic.com/zs/AFCNLg
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APRESENTADOR OFICIAL  
(EMPRESA COMERCIAL - FORNECEDOR, 
O&M, MONTADORAS, SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA)

USD 1600 - Uma (01) empresa para cada 
apresentação, inclui:

•Seleção de um tema de uma categoria

•Uma hora para exposição do tema

•Logo da empresa em toda apresentação 

•Logo da empresa na divulgação das 
olimpíadas 

•Micro audiovisual dos representantes das 
empresas convidanda para as Olimpíadas 
(nós cuidamos da edição do vídeo)

•Menção em nota de imprensa para a 
Revista ALADYR

•Apresentação nas rodadas de 
curiosidades e anúncio dos 03 
ganhadores

• Vídeo resumo do dia com imagem 
corporativa para redes

APRESENTADOR  OFICIAL  
(EMPRESA SANITÁRIA OU MUNICIPAL) 

USD 3500 - Exclusivo para (01) uma 
empresa, inclui:

•Uma hora para exposição do tema

•Possibilidade de integrar uma visita 
virtual à fábrica

•Vídeo promocional com a logo da 
empresa em toda a apresentação

•Logo da empresa na divulgação das 
olimpíadas 

•Micro audiovisual dos representantes das 
empresas convidado para as Olimpíadas 
(nós cuidamos da edição do vídeo) 

•Menção em nota de imprensa para a 
Revista ALADYR

•Apresentação nas rodadas de 
curiosidades e anúncio dos 03 
ganhadores

•Vídeo resumo do dia com imagem 
corporativa para redes

PATROCÍNIOS:

Mais informações sobre patrocínios escreva para o e-mail 
dircom@aladyr.net ou pelo WhatsApp: +57 3123773970

mailto:dircom%40aladyr.net%20?subject=patrocinios%20olimpiadas

