
                                                                                                         

 

 

CONCURSO DE CARTAZES 

Eco-poster- 2016/17 

REGULAMENTO 

 O presente concurso visa a escolha de um cartaz ilustrativo do Eco-código, para 

participação do Agrupamento de Escolas Soares Basto no Concurso Nacional do Programa 

Eco-escolas. 

Promotor: Equipa Eco-escolas do Agrupamento de Escolas Soares Basto. 

Destinatários: Alunos do 2º, 3º ciclos e ensino secundário do Agrupamento de Escolas 

Soares Basto. 

Objeto: Cartaz em que estejam inseridas as mensagens selecionadas a partir das frases 

criadas pelos alunos do 1º ciclo para o Dia do Hastear da Bandeira (A fornecer pela 

Organização). 

Regras de participação 

1- Cada aluno poderá participar individualmente ou em grupo, com um número máximo de 4 

elementos. 

2- O trabalho deve assumir a forma gráfica e incluir, obrigatoriamente, as frases do Eco-

código (fornecidas pela organização) e uma imagem/imagens.  

3- A(s) ilustração(ões), podem ser produzidas em formato digital.   

4- O trabalho deve obedecer estritamente ao tema proposto e cumprir as normas técnicas.  

5- O trabalho deverá ser apresentado em espécie - um cartaz, com as seguintes 

especificações: 

1) Suporte em cartolina tamanho 65x50cm ou A2, com orientação na vertical; 
2) Ser completamente bidimensional - não são admitidos trabalhos com colagens de objetos 

que impossibilitem emoldurar o poster; 
3) Conter as frases do Eco-Código do ano, abaixo indicadas; 
4) Incluir o símbolo do Programa Eco-Escolas constante na página www.abae.pt; 
5) Abordar os temas-base (água, resíduos e energia) e de pelo menos um dos temas do ano 

(agricultura biológica, mar, mobilidade sustentável ou alimentação saudável e 
sustentável); 

6) Composição de todos elementos gráficos tal como se pretende que sejam publicados; 
7) A identificação de todos os autores só, e apenas, pode constar no verso, e deve conter 

as seguintes informações: (Nome da escola, do(s) autor(es) do trabalho, Ano, Nº, Turma e 
Idade. Alunos, professores….); 

8) O poster deverá ser acompanhado por uma breve memória descritiva, explicativa da 
forma como foi realizado o trabalho - máximo uma página A4; 

9) O poster não pode ter qualquer identificação no rosto. 
 

6- O prazo limite para a entrega dos trabalhos é o dia 21 de abril.  

7- A equipa do Eco-escolas responsabilizar-se-á pela divulgação dos trabalhos.  

 



                                                                                                         

 

 

 

8- Os trabalhos serão apreciados por um júri constituído por professores da equipa de 

trabalho do Eco-escolas incluindo um professor de Educação Visual. 

9- Haverá um prémio para o melhor trabalho. 

10- São fatores de desclassificação a entrega fora do prazo, a não indicação de qualquer dos 

elementos de identificação requeridos, o desrespeito por qualquer das normas deste 

regulamento ou pelas normas técnicas.  

11- A equipa reserva-se o direito de dispor dos trabalhos recebidos para os fins legítimos 

envolvendo o concurso, nomeadamente a publicação, a cópia e demais meios de divulgação. 

Desta forma os autores cedem à Escola todos os direitos de autoria. 

12- Qualquer situação não prevista neste regulamento será devidamente apreciada e 

resolvida pela equipa Eco-Escolas.  

 

 

Frases do Eco-Código 

 Um Eco-estudante quero ser, por isso passo a prometer que: 

- A pé hei-de andar para energia poupar. 

- Se vir lixo no chão, apanho e coloco no caixote por minha mão. 

- Vou reduzir, reutilizar e reciclar para a natureza preservar. 

- A água vou poupar, fechando a torneira enquanto me ensaboar. 

- Da floresta hei-de cuidar e muitas árvores vou plantar. 

- Vou proteger a biodiversidade, esteja no campo ou na cidade. 

- Como sopas e legumes para ser saudável e ter bons costumes 

- Faço exercício para ser saudável e ter energia inesgotável. 

- Vou ser um cidadão consciente e cuidar do ambiente.  

- Para os contaminantes evitar, agricultura biológica vou praticar. 

 

 

A Equipa Eco-Escolas 

 


