Concurso de elaboração de decorações utilizando rolhas usadas 2020-2021
REGULAMENTO
1. Apresentação
O Concurso de elaboração de decorações utilizando rolhas de cortiça usadas, é uma iniciativa no âmbito
do Programa Green Cork Escolas, tendo como entidade organizadora os professores responsáveis pela
dinamização deste programa, no Agrupamento de Escolas José Régio. Tem como objetivo o
aproveitamento e/ou reciclagem das rolhas de cortiça natural ou aglomerada obtidas após extracção
das garrafas, assim como desenvolver uma atitude ecológica, visando a protecção do meio ambiente
para a sensibilização do problema dos resíduos de produtos de cortiça.
Os trabalhos a concurso, devem ser elaborados utilizando rolhas usadas, de acordo com uma temática
escolhida pelos participantes.
2. Objetivos
O concurso tem por objetivo estimular a participação dos alunos, do 2º e 3º ciclos, da Escola Básica José
Régio, em iniciativas, de forma a contribuir para a sustentabilidade e para o bem-estar de toda a vida na
Terra e contribuir para a formação de cidadãos críticos e ativos na sociedade a que pertencem,
intervenientes com o meio, de forma sustentável e respeitantes de todas as formas de vida. Com este
concurso, espera-se promover o aparecimento de ideias para projetos sustentáveis de intervenção local
nas comunidades em que os alunos se inserem, seja a Escola, ou a sua envolvente, projetos esses que,
uma vez concretizados, podem vir a traduzir-se em ganhos efetivos de sensibilização pública para a
reciclagem e a reutilização de diferentes materiais, nomeadamente a cortiça.
3. Público-alvo
O Concurso de elaboração de decorações utilizando rolhas de cortiça usadas dirige-se a alunos do 2º e 3º
ciclos do ensino básico, da Escola Básica José Régio, em Portalegre.
4. Concorrentes
Os alunos poderão participar nas seguintes categorias: Categoria I-Trabalhos individuais ou Categoria IITrabalhos de grupo/turma
Os grupos não têm um número limite de elementos, podendo integrar todos os alunos de uma turma.
Não se define limite para o número de alunos/grupos concorrentes.
5. Entrega de trabalhos
O prazo para a entrega dos trabalhos a concurso é até ao dia 24 de março de 2021, no PBX da Escola
Básica José Régio.
Os trabalhos deverão estar devidamente identificados com o nome/número/ano e turma dos alunos
participantes. No caso de ser um trabalho de turma, apenas deve constar o ano e a turma. Deverá
igualmente ser enviada em simultâneo, foto do trabalho, para a equipa GreenCork –Escolas
(ana.santos@aejr.pt; rosario.narciso@aejr.pt; catarina.matos@aejr.pt), para na eventualidade de não

estarem reunidas condições para se fazer a seleção dos vencedores de forma presencial, fique
assegurada a realização do concurso.
Os trabalhos farão parte de uma exposição, localizada no átrio de entrada de Escola Básica José Régio,
que estará patente a toda a comunidade educativa, durante a primeira e a segunda semana do 3º
período.
6. Avaliação dos trabalhos
A avaliação dos trabalhos a concurso é feita por um Júri designado pela entidade organizadora.
O júri é constituído pelo coordenador do programa Eco-Escolas; por um representante do Programa
Green Cork Escolas; por 2 alunos representantes no conselho Eco-Escolas: 1 de 2º ciclo e 1 de 3º ciclo; 1
assistente operacional; 1 elemento do GAAF e 1 membro da direção.
Cada membro do júri atribuirá as seguintes pontuações: 2, 4, 6, 8, 10, de acordo com as suas
preferências.
A pontuação dos trabalhos resulta do somatório, das diferentes pontuações atribuídas, sendo que será
considerado vencedor o trabalho que apresentar a pontuação mais elevada.

7. Anúncio dos vencedores
A divulgação dos trabalhos vencedores será realizada durante o mês de maio de 2020, através da página
do Facebook da escola/Site do Agrupamento www.aejr.pt e através de outros meios considerados
adequados.
Os alunos/turmas vencedores serão também notificados diretamente pela entidade organizadora,
sendo também dado conhecimento ao respetivo diretor de turma, dos resultados do concurso.

8. Atribuição de prémios
Serão atribuídos prémios aos três trabalhos melhor pontuados em cada categoria pelo júri do concurso
Aos alunos responsáveis pelos trabalhos vencedores (individuais ou em grupo) será oferecido um
prémio individual alusivo ao concurso.
Todos os participantes, receberão um certificado de participação.
A entrega dos prémios, decorrerá no 3º período, em data a designar posteriormente, da qual,
atempadamente, será dado conhecimento aos vencedores e a toda a comunidade escolar.
9. Resolução de problemas
Todos os casos omissos ao presente regulamento, bem como respetivas alterações, serão decididos pela
entidade organizadora, sem direito a recurso.
Qualquer dúvida poderá ser esclarecida com os professores responsáveis pela dinamização do Programa
Green Cork Escolas, no Agrupamento de Escolas José Régio.

