PROJETO PRIO: “UMA GOTA DE ÁGUA E UMA GOTA DE ÓLEO”
DESAFIOS 2018-19
Os desafios apresentados visam orientar a elaboração de
projetos através da valorização de alguns produtos, que
deverão refletir um trabalho de investigação sobre o tema
orientado pelo professor.
Serão ainda sugeridos e apresentados às escolas como
recursos os materiais/ atividades já desenvolvidos pela PRIO
como os desenhos, cartas quiz e jogo da memória a par de
um conjunto de informação sistematizada que permita
orientar a pesquisa sobre o tema.
Por forma a diversificar e adaptar os trabalhos aos diferentes níveis etários são apresentadas 3
atividades/desafios destinados a diferentes faixas etárias. Em cada um deles existe ainda a opção de
submeterem um cartaz que será premiado à parte.

Regras do cartaz
A criação de um cartaz que deverá de forma implícita ou explicita apelar à separação e correta deposição
dos óleos alimentares usados, informando sobre as consequências do despejo dos óleos em locais
inadequados como por exemplo a sanita.
O cartaz deverá ter a dimensão A2 em formato vertical (ou equivalente - pode ser uma cartolina) sendo o
conteúdo livre.

DESAFIOS POR ESCALÕES
ESCALÃO 1
Destinatários: crianças do jardim de infância e 1º ciclo
“Uma gota de água e uma gota de óleo” – história coletiva
- Propõe-se a criação e ilustração de uma história sobre a temática “uma gota de água e uma gota de óleo”
na qual as crianças irão apresentar as aventuras das duas gotas. Recomenda-se o recurso à técnica
Storytelling Colaborativo e ilustração coletiva.
A história não deverá ultrapassar as 20 páginas (incluindo capa e ilustrações) podendo ser apresentada no
formato A4 ou A5.
Junto com a submissão deverá ser apresentada uma memória descritiva relativa ao processo de elaboração
de todo o trabalho.
Cartaz (opcional)
Podem também realizar um cartaz, inspirado ou não na história.

ESCALÃO 2
Destinatários: crianças e jovens do 2º e 3º ciclo
“Uma gota de água e uma gota de óleo” – história em BD
- Propõe-se a criação e ilustração de uma história recorrendo à técnica da Banda Desenhada sobre a
temática “uma gota de água e uma gota de óleo”.
A história não deverá ultrapassar as 10 páginas (incluindo capas) recomendando-se a elaboração de 6 a 8
pranchas em formato A4 .
Podem ser apresentados trabalhos individuais ou coletivos ficando a metodologia de desenvolvimento do
trabalho a cargo do(a) professor(a).
Junto com a submissão deverá ser apresentada uma memória descritiva relativa ao processo de elaboração
de todo o trabalho.
Cartaz (opcional)
Podem também realizar um cartaz, inspirado ou não na história.
ESCALÃO 3
Destinatários: jovens do ensino secundário, profissional e universitário
“Porquê reciclar os óleos alimentares usados” - vídeo campanha
- Propõe-se a criação e de um mini-vídeo de no máximo 1 (um) minuto que alerte para a importância da
separação e reciclagem dos óleos alimentares usados. Recomenda-se, embora não seja obrigatório, que a
elaboração do guião do vídeo tenha em consideração o mote “uma gota de água , uma gota de óleo”.
Junto com a submissão deverá ser apresentada uma memória descritiva relativa ao processo de elaboração
de todo o trabalho.
Cartaz (opcional)
Podem também realizar um cartaz, inspirado ou não no vídeo.

PRAZOS
Até 28 de fevereiro: inscrição na atividade na Plataforma Eco-Escolas
Até 15 de maio: submissão dos trabalhos

AVALIAÇÃO
Júri
O júri será constituído por elementos da ABAE, da PRIO, e por elementos da Comissão Nacional Eco-Escolas
nomeadamente os representantes do Ministério do Ambiente (APA) e Educação (DGE).
O júri reserva-se no direito de rejeitar qualquer candidatura que não satisfaça as condições do Regulamento
do Concurso que estará online em página dedicada ao projeto, acessível a partir da página Eco-Escolas em
ecoescolas.abae.pt

Critérios
Os trabalhos serão avaliados com base nos seguintes critérios:





Qualidade da informação contida;
Envolvimento dos alunos;
Originalidade, criatividade;
Resultado final.

PRÉMIOS
Serão premiadas, caso se justifique, 5 escolas em cada atividade, sendo distinguidos por atividade o 1º, 2º e
3º prémio e 2 menções honrosas.
Existirá ainda um prémio para o cartaz vencedor por escalão,
Os prémios serão para a escola, professor(a) coordenador(a) e grupo de 4 alunos: No caso do cartaz o
prémio á para a turma (25 a 30 alunos):
Prémios-escola em cada escalão





1º prémio : drone
2º prémio : action cam
3º prémio : máquina fotográfica
menções honrosas: disco externo

Prémios-alunos em cada escalão


4 eco-lanternas (energia mecânica)

Prémios-professor em cada escalão





1º prémio: tablet
2º prémio: disco externo
3º prémio: disco externo
menções honrosas: aparelho de pilhas
recarregáveis

Prémio cartaz:


apoio à realização de uma visita de estudo
(valor de 250€)

