
CONCURSOS ESCOLARES
*PARA MAIS INFORMAÇÕES SOLICITAR OS REGULAMENTOS DOS  

CONCURSOS ATRAVÉS DE: SENSIBILIZACAO@CASCAISAMBIENTE.PT



RESÍDUOS

Eco-Natal

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

OBJETIVOS

•  Sensibilizar a comunidade escolar, munícipes e visitantes do concelho de Cascais para o conceito 
de reutilização e recuperação de materiais;

•  Alertar para o Eco-consumo.

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 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 - inscrições limitadas por escola



SUSTENTABILIDADE

Concurso de trabalhos que promovam a Educação e a Sensibilização Ambiental e que abranjam 
uma das seguintes temáticas: Sustentabilidade, Natureza, Oceanos, Resíduos, Energia, 
Alterações Climáticas ou Proteção Animal. Estes trabalhos podem ser os sugeridos pelas Fichas 
de Atividades do PESA ou originais.

OBJETIVOS

•  Promover a Educação Ambiental na comunidade escolar;

•  Incentivar os alunos para a prática de uma cidadania responsável e consciente.

TIPO DE ATIVIDADE Inter-escolas

DESTINATÁRIOS 2º e 3º Ciclo

DURAÇÃO N.A.

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

CALENDARIZAÇÃO  Data limite para entrega da Memória Descritiva: 04 de maio; 
Recolha dos trabalhos: 22 de maio;  
Exposição dos trabalhos: de 01 a 05 de junho. 
Nota: Ver regulamento

INSCRIÇÕES Até 31 de outubro

Ambiente à Vista!



ENERGIA

Dá Cor ao Vento 

Decoração da réplica de uma turbina eólica.

OBJETIVOS

•  Sensibilizar a comunidade escolar, munícipes e visitantes do concelho de Cascais para a impor-
tância do aproveitamento das energias renováveis.

TIPO DE ATIVIDADE Inter-escolas

DESTINATÁRIOS 2º e 3º ciclo e Secundário 

DURAÇÃO N.A.

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

CALENDARIZAÇÃO  Entrega das estruturas: fevereiro 2020 
Recolha das estruturas: maio 2020  
Exposição dos trabalhos: 2ª quinzena maio 2020 
Nota: Ver regulamento

INSCRIÇÕES Até 31 de outubro



SUSTENTABILIDADE

O projeto consiste num concurso entre escolas do Concelho de Cascais, para alunos do 11º e 12º ano. 
“ECOTOPIA” – Uma futura sociedade utópica ambientalmente consciente.
O concurso visa a criação de um projeto inovador para tornar a escola e/ou localidade mais resiliente 
face às alterações climáticas, contribuindo para os objetivos do desenvolvimento sustentável.  
O projeto será desenvolvido por equipas das diversas turmas inscritas e poderá ser uma estrutura 
ecológica, arquitetónica, de engenharia ou tecnológica, completando sempre com a ciência por 
detrás destas questões. 

OBJETIVOS

•  Criar interdisciplinaridade no ensino relacionado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 
abrangendo os temas Ambiente, Tecnologia e Economia;

•  Cumprir com as Aprendizagens Essenciais propostas pela Direção Geral da Educação;

•  Despertar curiosidade e motivar os jovens para a transformação, incluindo-os no processo de adaptação 
ao Desenvolvimento Sustentável;

•  Alcançar metas propostas pelo Plano de Adaptação e Mitigação às Alterações Climáticas de Cascais;

•  Incentivar os alunos a fazer investigação e projetos autonomamente.

TIPO DE ATIVIDADE Inter-escolas

DESTINATÁRIOS 11º e 12º ano

DURAÇÃO N.A.

LOCAL A definir

CALENDARIZAÇÃO  1º período - Apresentação às turmas;  
20 de março - Entrega dos trabalhos;  
3º período - Apresentação dos projetos;  
Nota: Ver regulamento

INSCRIÇÕES Inscrições das turmas: 31 de outubro; Inscrições das equipas: 31 de janeiro

ECOTOPIA: o Desafio



SUSTENTABILIDADE

Pretende distinguir as escolas e os professores que demonstrem, ao longo do ano letivo, uma 
preocupação com a educação ambiental. Todos os inscritos no PESA são elegíveis para este 
Galardão que é atribuído aos que obtenham a pontuação mais alta na seguinte equação: 

GMA = 0.55*(Ativ.PESA) + 0.40 [(50%Resumo + 50% Aval.Resumo)] + 0.05*(Aval.GESA) - Penalizações

NOTA:
Atividades PESA: pontuação máxima para as escolas e professores que realizem TRÊS tipologias de atividades 
diferentes do PESA (p.ex, UMA Atividade de Apoio Curricular + UMA Oficina de Ambiente + UM Passeio de 
Natureza) e pontuação mínima aos que se inscrevam apenas em UM tipo de atividade. 
Resumo das Atividades: pontuação máxima para os resumos entregues até ao final do ano letivo (máximo de duas 
páginas A4 com a descrição das ações realizadas, objetivos e resultados).
Avaliação GESA: numa escala de 0 a 10 a equipa do Gabinete irá avaliar o trabalho da escola e/ou professor.

Penalizações: será retirado 0.1 pontos por cada atividade cancelada sem aviso prévio.

OBJETIVOS

•  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.

TIPO DE ATIVIDADE Inter-escolas

DESTINATÁRIOS Escolas e professores do Concelho de Cascais

DURAÇÃO N.A.

LOCAL N.A.

CALENDARIZAÇÃO Ao longo do ano letivo

INSCRIÇÕES N.A.

Galardão Mérito 
Ambiental




