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Concursos
Escolares
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TIPO DE ATIVIDADE Inter-escolas

DESTINATÁRIOS Pré-Escolar e 1º ciclo

DURAÇÃO N.A.

LOCAL Realização do trabalho: sala de aula;
Exposição dos trabalhos: local público a definir.

CALENDARIZAÇÃO Entrega das estruturas: novembro;
Recolha das estruturas: 1ª quinzena de dezembro;
Exposição dos trabalhos: última quinzena de dezembro.
Nota: Ver regulamento

INSCRIÇÕES Até 31 de outubro de 2018

Decoração de uma estrutura alusiva ao Natal, recorrendo ao uso de diversos tipos 
de resíduos.

PRETENDE-SE    
• Sensibilizar a comunidade escolar, munícipes e visitantes do Concelho de Cascais
   para o conceito de reutilização e de recuperação de materiais;
• Alertar para o Eco-consumo.

resíduos
Eco-Natal
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TIPO DE ATIVIDADE Inter-escolas

DESTINATÁRIOS 2º e 3º ciclo e secundário

DURAÇÃO NA

LOCAL Realização do trabalho: sala de aula;
Exposição dos trabalhos: local a definir.

CALENDARIZAÇÃO Entrega das estruturas: fevereiro 2019
Recolha das estruturas: abril
Exposição dos trabalhos: 2ª quinzena de maio 
Nota: Ver regulamento

INSCRIÇÕES Até final do 1º período

Decoração da réplica de uma turbina eólica.

PRETENDE-SE
•  Sensibilizar a comunidade escolar, munícipes e visitantes do Concelho de Cascais 

para a importância do aproveitamento das Energias Renováveis.

energia
Dá cor ao vento
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TIPO DE ATIVIDADE Inter-escolas

DESTINATÁRIOS Escolas e professores do concelho de Cascais

DURAÇÃO N.A.

LOCAL N.A.

CALENDARIZAÇÃO Ano letivo Nota: Ver Regulamento

INSCRIÇÕES Até 31 de outubro de 2018

Galardão atribuído às escolas e professores como reconhecimento do trabalho 
realizado ao longo do ano letivo na promoção da consciência ambiental dos seus 
alunos. 
Cada escola ou professor, após inscrição neste concurso, recebe um caderno 
digital  “Patrulha do Ambiente”, no qual deverá registar as diversas atividades 
de Educação Ambiental realizadas ao longo do ano letivo. Este documento (em 
PowerPoint) deverá ser enviado para o Gabinete de Educação e Sensibilização 
Ambiental no final do ano letivo, para posterior avaliação, tendo como critérios, a 
diversidade de atividades e temáticas trabalhadas e a criatividade na elaboração 
do caderno digital.
No momento da inscrição deverá ser dada a indicação se a participação será 
enquanto escola ou como professor.

Nota: Será ainda avaliado o desempenho da escola nas atividades do PESA ao longo do ano letivo.

PRETENDE-SE    
• Premiar escolas e professores que promovam diversas atividades de educação 
ambiental;

•  Promover na comunidade escolar uma educação para o desenvolvimento 
sustentável;

• Fomentar a adoção de comportamentos conscientes e ambientalmente mais
   responsáveis.

cidadania
Galardão Mérito Ambiental


