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DESTINATÁRIOS (escolas da rede Eco-Escolas de todo o país)

ESCALÃO 1- Jardins de Infância e Escolas do 1º Ciclo
ESCALÃO 2- Escolas do 2º e 3º ciclo
ESCALÃO 3- Secundário, Profissional e Superior

PRAZOS E ENVIO DOS TRABALHOS

Inscrição na atividade na Plataforma Eco-Escolas: até 31 de
janeiro de 2020

Submissão dos trabalhos: até 15 de maio de 2020

CRIAÇÃO DE UMA BANDA DESENHADA

- Desenvolvida em uma ou duas pranchas, no máximo;
- Tamanho A3 ou A2;
- Apresentada a cores ou a preto e branco, utilizando materiais 
de desenho e pintura

BANDA 
DESENHADA
“O CICLO DO ECOLÁPIS”

DESAFIO

https://ecoescolas.abae.pt/projetos-2019-2020/o-ciclo-do-ecolapis/


A Faber-Castell é a maior empresa produtora de lápis do
mundo, diferenciando-se das outras marcas de lápis por
utilizar, unicamente, a madeira de árvores plantadas
especialmente para a fabricação dos seus ecolápis.

Nenhuma árvore nativa é colhida para satisfazer a
necessidade de matéria-prima da empresa. A Faber-Castell
possui Parques Florestais com cerca de 10 mil hectares de
plantações de pinus caribaea, situadas na região de Prata e
Uberlândia (Minas Gerais-Brasil).

O FSC é um orgão mundialmente conhecido que comprova que 
o projeto florestal da Faber-Castell é ambientalmente correto, 
socialmente justo e economicamente viável. 



CICLO 
ECOLÁPIS

do



BANDA 
DESENHADA
“O CICLO DO ECOLÁPIS”

DESAFIO

Fonte: Bedeteca





Versão completa 

https://issuu.com/bibliotecadojoao/docs/bdboom_total




CRIAÇÃO DE PERSONAGENS
COMBINAÇÕES FORÇADAS

1. Escrever nome de vários elementos/objetos a combinar em pequenos cartões;
2. Selecionar, aleatoriamente, dois cartões;
3. Realizar registos gráficos de personagens que resultem de diferentes combinações dos

dois elementos/objetos;
4. Acrescentar olhos, boca, etc de forma a criar uma personagem mais expressiva;
5. Selecionar a personagem para realizar a Banda Desenhada “O Ciclo do Ecolápis”.

Exemplo:

A atividade também pode ser realizada em grupo- cada elemento do grupo retira um
elemento a desenhar.

ÁRVORE PÁSSARO+

ÁRVORE LÁPIS+

FORMIGA FOLHA DE ÁRVORE+

PROPOSTA DE 
TRABALHO


