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REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO 

 

TEMA 

“Ambiente em Rede” desafia as escolas a mostrarem o seu bom Ambiente! 

 

Este Concurso Escolar pretende que, através de um vídeo, sejam dados a conhecer 

os trabalhos desenvolvidos na área do Ambiente, bem como as boas práticas 

ambientais das escolas do concelho de Cascais. Simultaneamente, este concurso 

potencia a interatividade entre as diversas escolas, que são convidadas a desafiarem-

se entre si. 

 

DESTINATÁRIOS 

Todas as escolas públicas e privadas do concelho de Cascais.  

 

OBJETIVOS 

• Promover a adoção de comportamentos ambientalmente responsáveis; 

• Divulgar os trabalhos desenvolvidos na área do ambiente e as boas práticas 

ambientais das escolas de Cascais; 

• Potenciar a interatividade entre as diversas escolas do concelho; 

• Fomentar a manifestação de capacidades expressivas e criativas. 

 

METODOLOGIA  

Os vídeos a concurso devem apresentar, de modo criativo, algumas das boas 

práticas ambientais da escola (por exemplo, a correta separação de resíduos ou 

as medidas adotadas para a poupança de água e energia) e/ou os trabalhos 

desenvolvidos pela escola na área do Ambiente (como trabalhos de pesquisa ou 

atividades práticas). 

Os protagonistas do vídeo devem ser os alunos, que no final têm de desafiar 

qualquer outra escola do concelho de Cascais a participar neste concurso, 

recorrendo à frase “Desafiamos a (inserir nome da escola) a mostrar o bom Ambiente 

da sua escola”. No entanto, salienta-se que, qualquer escola poderá participar, 

mesmo não tendo sido previamente desafiada. 

Só será aceite a concurso um vídeo por escola, que deve ter a duração de 2 a 3 

minutos e ser gravado na horizontal com recurso a um telemóvel.  
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Todos os vídeos têm, obrigatoriamente, de estar identificados com o nome da 

escola e o nome do professor responsável e serem enviados para 

sensibilizacao@cascaisambiente.pt 

 

CONSIDERAÇÕES 

Todos os alunos participantes deverão ter a respetiva autorização de imagem por 

parte do seu Encarregado de Educação. 

O júri poderá anular o presente concurso escolar caso não exista um número mínimo 

de participantes. 

Vídeos que não respeitem os requisitos indicados neste documento serão excluídos 

do concurso. 

 

CALENDARIZAÇÃO  

O envio dos vídeos deve ser feito desde 31 de outubro até 28 de maio. 

 

DIVULGAÇÃO  

Todos os vídeos serão divulgados na página de FB da Cascais Ambiente e no site 

ambiente.cascais.pt.  

 

JÚRI E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

O júri será constituído por elementos da Cascais Ambiente e a sua decisão será 

soberana e definitiva.  

Os critérios considerados na avaliação dos vídeos serão: 

• Empenho na elaboração do vídeo; 

• Interesse das ideias apresentadas; 

• Originalidade/criatividade. 

 

PRÉMIO  

O prémio consiste num dia de aventura no Pedra Amarela Campo Base para 

uma turma da escola OU um voucher da Staples no valor de 250€. 

A escola vencedora será revelada no final do ano letivo, através da página de 

Facebook Ambiente Cascais.  
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