
Projetos 
e  

desafios   
 

Eco-Escolas 
2012-13 

 



Objetivos dos 
projetos/ 
desafios 

Motivar 
professores e 

alunos 

Equipar as 
escolas  

Premiar 
professores e 

alunos 

Divulgar as 
boas práticas 

Introduzir 
novos temas 

Integrar 
projetos e 

metodologias 

Projetos e desafios  
 para a rede Eco-Escolas 



Projetos e 
desafios  para 
as Eco-Escolas 

2012-13 

Inscrição: fechada 

7 Novembro 2012 

Inscrição: 31 de janeiro 

Entrega: até  20 de junho 

candidatura: até 12 de Abril 

Candidatura: até 28 de fevereiro 

Inscrição: até 28 de fevereiro 

Inscrição: até 28 de fevereiro 

candidatura: até 18 de fevereiro 

Inscrição: sempre aberta 

Inscrição: até 30 abril Inscrição: até 28 de fevereiro 

Inscrição: sempre aberta 

candidatura: até 15  de fevereiro 

Outubro-Novembro 2012 

Projetos e desafios  
 para a rede Eco-Escolas 

10 action- energia em imagens 
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Depositrão 
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Prevenção 
tabagismo 

Eco repórter 
da energia 

Hortas bio nas 
Eco-Escolas 

Prémio 
Valorfito 

Brigada 
Verde 

Poster  
Eco-Código 

Drak sky 
Rangers 

Carro de sonho 
Missão ZOO 

Recolha de 
tinteiros 

Vela por óleo 



Objetivos/Descrição:  este concurso  convida as Eco-Escolas a desenvolverem trabalhos 
em Banda Desenhada (BD), que caracterizam situações relacionadas com a recolha, 
armazenamento e valorização dos óleos lubrificantes, alertando para os procedimentos 
corretos e incorretos, bem como para as consequências (positivas e negativas).  
O desafio consiste em conhecer a importância dos óleos lubrificantes no nosso dia– a- dia 
e compreender o seu ciclo de vida 
Destinatários: escolas do 2º e 3º Ciclo. 
Datas: inscrição- até dia 31 de janeiro; entrega dos trabalhos- até 30 de abril de 2013. 
Mais Informações: www.lubibd.abae.pt 
Apoio:  
  

Concurso Lubi BD 
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Prémios 
Todos os alunos e professores receberão um certificado de participação no 
concurso LUBI BD. 
As escolas com trabalhos premiados receberão também um certificado. 
Serão premiados os 3 melhores trabalhos enviados para concurso. Existem 
prémios para o grupo de três alunos autores do trabalho e ainda para o 
professor coordenador do trabalho. 

Alunos 
 
1ºPrémio: 3 leitores MP4 c/android 
2ºPrémio: 3 leitores MP4  
3º Prémio: 3 leitores MP3  

Professores 
 
1º Prémio: 1 tablet 
2º Prémio 1 máquina fotográfica digital 
3º Prémio:1 disco externo USB 
 



Objetivos/Descrição: Propomos às escolas um conjunto de investigações (inquéritos, 
entrevistas, recolha de informação) em torno da eficácia e eficiência com que 
utilizamos a energia. Os enfoques podem ser diversos: das energias renováveis, aos 
hábitos de consumo; dos hábitos de mobilidade, às implicações das diversas energias 
no aquecimento global. Deve ser realizado um vídeo com a duração máxima de 3 
minutos. 
Destinatários: ao projeto podem candidatar-se estudantes de acordo com dois 
escalões.  
Escalão 1: 2º e 3º ciclo; escalão 2: secundário, profissional e superior. 
Datas : a inscrição deverá realizar-se até 28 de fevereiro. 
Os originais deverão ser apresentados a Concurso até 30 de maio de 2013. 
Mais informações: www.ecoreporter.abae.pt 
Apoio: 
  

Eco-repórter da Energia  
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Prémios 
Serão atribuídos 1º,2º e 3º prémios em cada escalão. Todas as escolas 
premiadas receberão um certificado/diploma. 
Existem prémios para os alunos e professores. 
 
Prémio aluno 
Conjunto de kits científicos e livros paraas equipas vencedoras. 
 
Prémio-Professor 
O professor orientador de cada equipa premiada receberá uma câmara de 
vídeo HD. 
O professor orientador do trabalho premiado com o 1ºlugar, em cada 
escalão, receberá ainda um tablet PC. 



Objetivos/Descrição: estimular o interesse e a criatividade na busca de soluções 
mais sustentáveis através da participação ativa dos jovens, apoiando técnica e 
financeiramente alguns dos projetos propostos. 
Este concurso de ideias pretende ser uma mais valia para a escola e para a 
comunidade favorecendo o aparecimento de projetos de intervenção local que 
visem a melhoria da qualidade de vida, potenciando os princípios de 
responsabilidade ambiental e social dos indivíduos e organizações.  
 
Destinatários: ao projeto podem candidatar-se estudantes de acordo com dois 
escalões. Escalão 1— pré Escolar e 1º ciclo e escalão 2: 2º, 3º ciclos do Ensino 
Básico, Secundário, Prof.ou Superior.  
Data de submissão do projeto: até 12 de abril de 2013. Mais Informações: 
www.brigadaverde.abae.pt 

Brigada Verde 
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Prémios 

. O apoio a estes projetos resulta do prémio 
Terres de Femmes 2013 que será 
complementado com campanhas de 
crowdfunding com a colaboração da Naturlink 
e indiegogo 

http://www.yvesrocher.pt/fondation/terre_de_femmes/nm_quemsomos.php?id=223�


Desafio Valorfito 
  

Objetivos: Sensibilizar as gerações futuras para as questões ambientais, dirigidas neste 
âmbito, ao destino correto a dar às embalagens vazias dos produtos fitofarmacêuticos. 
Descrição: produção de um pequeno livrinho, formato A5, preto e branco, tipo “Borda 
d’Água”, mas com melhor qualidade. O almanaque é constituído por 24 páginas 
(excluídas capa e contracapa) e 2 páginas, frente e verso que correspondem a 1 mês. 
Para cada mês devem ser indicadas as operações agrícolas mais importantes na região 
ou Distrito. 
 Destinatários:  todos os graus de ensino;  
 Datas:Inscrição:  até 28 de fevereiro;   entrega dos trabalhos: 28 de junho.   
Mais informações: www.valorfito.abae.pt 
Apenas para os seguintes distritos: Aveiro, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, 
Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu 
 
Apoio: 
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Prémios 

Item Descrição Quantidade 

Almanaque – Prémios 
para alunos 
vencedores 

Bicicleta 
15 (max) 

5 alunos (max) x 3 
prémios 

Almanaque – Prémios 
para docentes Tablet 3 

Almanaque – Prémios 
para escolas Quadro com diploma 3 



Desafio Valorfito 2 
  

Objetivos: motivar para a investigaçãosobre os temas relacionados com a agricultura e 
oambiente 
Descrição: realizaçaode reportagens (artigos,fotografia e vídeo)sobre agricultura 
 Destinatários:  todos os graus de ensino;  
 Datas:Inscrição:  até 28 de fevereiro;   entrega dos trabalhos: 28 de junho.   
Mais informações: www.valorfito.abae.pt 
 
 
Apoio: 
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Item Descrição Quantidade Custo unitário 
estimado 

Orçamento 
estimado (€) 

JRA – Prémios para 
alunos vencedores Máquina de calcular gráfica 

18 (max) 
2 alunos (max) x 3 

categorias x 3 prémios 
100 1800 

JRA – Prémios para 
docentes Tablet 9 300 2700 

JRA – Prémios para 
escolas Quadro com diploma 9 20 180 

Prémios 



Objetivos: o Concurso Nacional Eco-Código pretende estimular a participação e a 
criatividade dos jovens envolvidos no Programa Eco-Escolas através da produção de um 
trabalho de comunicação: o poster.  
Descrição: Deverá tratar-se de um trabalho coletivo, onde o envolvimento e 
participação dos alunos é fundamental. A estratégia de elaboração do Eco-Código será 
da responsabilidade do Professor Coordenador do Programa em cada escola.  
Destinatários:  todos os graus de ensino ;   
Data de entrega: Não necessita inscrição. Os originais deverão ser entregues até 20 de 
junho de 2013, em mão na ABAE/, ou enviados para o seu endereço postal.  
Mais Informações: www.ecocodigo.abae.pt 
  

Póster Eco-Código  
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Objetivos/Descrição:  visa incentivar o hábito de valorização dos óleos alimentares 
usados;  fornece à escola equipamentos de recolha e ainda uma  máquina para 
fazer velas a partir de óleos alimentares usados 
Destinatários: todos os graus de ensino 
Datas: as inscrições estão sempre abertas 
Mais informações: procurar em www.abae.pt/EcoEscolas separador “projetos” 
  

Vela por óleo 
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Objetivos/Descrição:  recolha e valorizam tinteiros e toneres em benefício da 
escola. Este ano divulgamos um  novo parceiro AMG, que para além de valorizar 
(revertendo em equipamentos ou em euros para a escola) recolhe ainda todos os 
tinteiros que tenham mesmo os não valorizáveis,  fornece eco-boxes e ações de 
formação sobre o tema, às Eco-Escolas. 
Datas: as inscrições estão sempre abertas 
Mais informações: procurar em www.abae.pt/EcoEscolas separador “projetos”. 
Apoio:  
  
  

Recolha de Tinteiros nas 
Eco-Escolas 
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Está em preparação para as férias da Páscoa, uma atividade destinada apenas a alunos das 
escolas JRA e Eco-Escolas: a Missão ZOO 2013 .Terá a duração de 3 dias durante os quais os 
jovens selecionados terão oportunidade de investigar in loco e reportar sobre os aspetos 
relacionados com o trabalho e a Missão do Zoo.  
A organização da atividade é coordenada pela ABAE com o apoio do jardim Zoológico de 
Lisboa podendo cada Eco-Escola  ou escola JRA candidatar até 2 jovens com 15 ou mais 
anos. 
Datas: as candidaturas devem realizar-se até 28 de Fevereiro. Mais informações em 
www.jra.abae.pt 

Missão 2013  
Jovens Repórteres no Jardim Zoológico 
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Passatempo Carro de Sonho 

Objetivos/Descrição: desenhar e colorir numa folha A3 o carro de sonho, 
preferencialmente um eco-carro  
Escalões etários:  (1) Menos de 10 anos (2) 10-12 anos (3) 13-15 anos. Não 
existe restrição de nº de desenhos por escola.  
Datas: envio até 15fevereiro, 2013.   
Mais informações no site da Toyota:  
www.toyota.pt/about/news_and_events/2012/passatempo-desenho-carro-de-
sonho.tmex 
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Objetivos/Descrição: a AGROBIO e a ABAE convidam as Eco-Escolas a participar no 
concurso “Hortas Bio”, promovendo assim as hortas escolares sustentáveis. 
Destinatários: todos os graus de ensino 
Datas: inscrição até 28 de fevereiro: descrição da horta;  envio de registos fotográficos 
em fevereiro, abril e junho. 
Mais informações: www.hortasbio.ecoescolas.pt 
Apoio:   
  
  

Hortas Bio nas Eco-Escolas 
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Objetivos/Descrição: (in)formar, acerca da importância do adequado encaminhamento 
dos Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) , pilhas e lâmpadas; 
equipar as escolas com um ecoponto para REEE  
Atividades de Recolha:  de todos os  REEE: pequenos e grandes eletrodomésticos, 
resíduos de natureza informática, televisões e monitores, lâmpadas e  
Atividades Criativas: recriar e reutilizar os REEE—”REEE Upcycling”; Elaborar um jogo de 
tabuleiro sobre REEE — “Jogo de Tabuleiro REEE”;  elaborar um anúncio de 
sensibilização para a recolha e deposição adequada de REEE — “Spor REE “REEE no 
Depositrão” ().  
Destinatários: todos os graus de ensino (atividade de recolha e REEE upcycling); 1º e 2º 
ciclo (jogo de tabuleiro); 3ºciclo, sec., prof. e superior (spot) 
Datas: inscrição- 1 de dezembro 2012;  pedidos de recolha- até15 de junho 2013 entrega 
dos trabalhos criativos:  até 30 de maio. 
Mais informações: www.geracaodepositrao.abae.pt 
  

Geração Depositrão 
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Prémios 

Recolha: 
 
Escolas a premiar 
no final do ano letivo serão selecionadas 6 escolas a nível nacional : 
3 escolas vencedoras em total de créditos; 
3 escolas vencedoras em total de créditos por aluno 
Prémios 
equipamentos para as escolas (prémio escola) 
cabazes de bens essenciais para a população (prémio solidário). 
 

Atividades criativas 
Serão premiadas pelo menos 3 escolas em cada atividade. 
Os prémios serão anunciados brevemente. 

 
 
 



Objetivos/Descrição: Com este concurso, espera-se promover o aparecimento de ideias 
para projetos de intervenção local de prevenção do tabagismo, nas comunidades em 
que os jovens se inserem, seja a Escola, ou a sua envolvente. 
Destinatários: todos os graus de ensino 
Datas:  Candidatura da ideia até 18 de fevereiro 
Mais informações: www.fm.ul.pt/tobacco-conference 
  
  

Ideias para Prevenção do Tabagismo 
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Objetivos/Descrição: O programa internacional que visa  combater a poluição 
luminosa, para a  alteração dos sistemas de iluminação contribuindo para a 
preservação do céu noturno. Os alunos devem adotar uma rua (edifício, jardim…) e 
avaliar a eficiência das luminárias e a poluição luminosa. 
Destinatários:  todos os graus de ensino. Datas: até 30 de abril     
Mais informações: www.dsr.nuclio.pt 
  
  

Dark Skies Rangers 
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