
“Cria uma fruta, colhe os prémios.” 

Concurso Eco-Escolas 2016 



PROMOTORES 

► O passatempo “Cria uma fruta, colhe os prémios.” é uma ação 

promovida pela Sumol + Compal e pela Tetra Pak em parceria com 

o Programa Eco-Escolas da Associação Bandeira Azul da 

Europa (ABAE) 
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OBJETIVOS 

► Chamar a atenção da comunidade escolar para a adoção de hábitos e 

estilos de vida saudáveis em especial para a importância de uma 

alimentação equilibrada, onde as frutas e legumes devem ter uma 

presença diária  
 

► Informar sobre a importância da deposição das embalagens de 

cartão para alimentos líquidos no ecoponto amarelo 
 

► Divulgar o significado do símbolo FSC® (Forest Stewardship Council) 

presente nas embalagens da Tetra Pak utilizadas pela marca Compal 
 

► Envolver alunos, professores, funcionários e pais em atividades 

cujo objetivo é induzir mensagens relacionadas com a 

sustentabilidade 
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IMAGEM 
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ÂMBITO E DESTINATÁRIOS 

► Os participantes são convidados a construir uma ou mais peças de 

fruta utilizando embalagens de cartão da Tetra Pak e da Compal 

com o símbolo do FSC® 

 

► O passatempo dirige-se a todas as escolas da rede Eco-Escolas 

sendo considerados 2 escalões: 
− Escalão 1: jardins-de-infância e escolas de 1º ciclo; 

− Escalão 2: escolas de outros níveis de ensino a partir do 2º ciclo (inclusive) 
 

► Cada escola deverá organizar-se conforme melhor entender, 

podendo realizar uma ou mais peças de fruta. No entanto, apenas 

poderá ser submetido um (1) trabalho por escola 
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DESCRIÇÃO DO TRABALHO 

► O fruto ou frutos deverão ser construídos com 

embalagens de cartão da Tetra Pak identificadas 

com o logótipo da empresa 
 

► O fruto ou frutos deverão ser construídos com 

embalagens da marca Compal e deverão exibir o 

símbolo FSC® 

 

► É possível utilizar materiais adicionais - colas, tintas, 

cordéis - e criar estruturas em arame e/ou outro 

material, desde que estes materiais não sejam 

predominantes no trabalho final 
 

► O fruto ou frutos não deverão exceder as seguintes 

dimensões: 60 cm de altura x 50 cm de largura 
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CALENDÁRIO 

► Inscrição: até 29 de fevereiro de 2016 

► Envio dos trabalhos: até 21 de abril de 2016  

► Comunicação dos resultados: 12 de maio de 2016 

  

 O passatempo decorrerá entre os dias 1 de fevereiro e 21 de 

abril de 2016 
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REGRAS DE PARTICIPAÇÃO 

► A Eco-Escola que queira participar deverá registando-se em 

www.embalagensdefruta.abae.pt até 29 de fevereiro de 2016  
 

► Para efetuar o registo basta entrar no site fazer LOGIN com os 

acessos da plataforma Eco-Escolas e inscrever-se preenchendo 

as informações solicitadas 
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http://www.embalagensdefruta.abae.pt/


SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 

► Através de LOGIN na plataforma Eco-Escolas, os professores 

coordenadores deverão enviar um mínimo de quatro (4) 

fotografias e informações relativas aos trabalhos realizados 

(Memória Descritiva) 
 

► As imagens devem apresentar: 
− Registo do processo de construção do fruto ou frutos 

− O fruto ou composição de frutos 

− Detalhe de elemento onde seja visível uma embalagem da Compal e o 

símbolo FSC® 

− A turma/grupo com o seu trabalho (opcional) 
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SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 

► As escolas que participem e os seus professores coordenadores 

serão responsáveis por assegurar a autorização dos 

encarregados de educação para publicação de fotografias de 

crianças e jovens 

 

► Na Memória Descritiva devem constar informações relativas ao 
− processo de construção do fruto ou frutos (materiais, metodologias e 

intervenientes)  

− descrição do fruto ou frutos elaborados salientando a origem, modo de 

produção, características e benefícios nutricionais 
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AVALIAÇÃO e JÚRI 

► Os critérios de avaliação dos trabalhos são: 
− Criatividade e originalidade 

− Funcionalidade 

− Demonstração da capacidade de reutilização de recursos 

− Mensagens implícitas e explícitas 

− Cumprimento das regras do regulamento 

  

► O júri será constituído por elementos da ABAE, da Tetra Pak e da 

Sumol + Compal 
 

► Os resultados serão anunciados a 12 de maio através dos e-mails 

registados e publicados nos sites www.embalagensdefruta.abae.pt  e 

www.embalagensdefruta.simenoamarelo.pt  
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PRÉMIOS 

► Serão atribuídos um total de seis (6) prémios, no valor total de 

€ 3.000,00 (três mil euros), da seguinte forma: 
 

- 1.º Escalão: 3 Escolas serão premiadas com o valor de € 500,00 

(quinhentos euros) cada, para aquisição de material que ajude a tornarem 

a escola mais sustentável. 

 

- 2.º Escalão: 3 Escolas serão premiadas com o valor de € 500,00 

(quinhentos euros) cada, para aquisição de material que ajude a tornar a 

escola mais sustentável. 

 

► As escolas vencedoras transmitirão à Tetra Pak uma lista do 

material ambiental de que necessitem, no valor do prémio 

atribuído 
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INFORMAÇÃO 

► O regulamento e as normas de participação no passatempo 

podem ser consultados em: 

 
−www.embalagensdefruta.abae.pt  

 

ou  
 

−www.embalagensdefruta.simenoamarelo.pt 
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BOA SORTE A TODOS!  
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OBRIGADA. 


