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Regulamento do Concurso 

Ilhas de Reciclagem 

 

ENQUADRAMENTO 

“As Ilhas de Reciclagem” são um concurso integrado no Plano Anual de Atividades, organizado 

pelo Eco-Clube, no âmbito da comemoração da década da biodiversidade. Está aberto à participação de 

alunos, encarregados de educação e professores da Escola Secundária de Miraflores. 

 

CAPÍTULO I 

OBJETIVOS 

1. O concurso tem como objetivo sensibilizar a Comunidade Educativa, para:  

 Implementar boas práticas ambientais; 

 Desenvolver comportamentos de cidadania ativa;  

 Promover a preservação do meio ambiente; 

 Valorizar competências no âmbito da reciclagem de materiais.  

 

CAPÍTULO II 

CONCORRENTES 

2.1. Os concorrentes podem apresentar-se individualmente ou em grupo.  

2.2. Encontram-se automaticamente excluídos de participar os elementos que constituem o júri e todos 

os demais envolvidos na organização do concurso.  

 

CAPÍTULO III 

DEFINIÇÃO DO PRODUTO 

 

As “ ilhas de reciclagem” devem conter três espaços claramente identificados: 

 para  papel; 

  para  embalagens;  

  para lixo indiferenciado. 

 

Numa 1ª fase - Os participantes deverão apresentar projetos com as seguintes características: 

3.1.  Os materiais a utilizar na construção das ilhas de reciclagem devem ser aproveitamentos de 

materiais já existentes, podendo ser transformados e/ou adaptados; 
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3.2. O produto final deve apresentar uma forma funcional e esteticamente adequada ao espaço onde se 

será inserido; 

3.3.  Os espaços considerados para concurso, podem pertencer a duas categorias: 

 interior (bar, pavilhões, etc.);  

 exterior. 

O espaço a utilizar na escola deve ser identificado pelos candidatos. 

3.4. Serão valorizados os projetos que envolvam menor custo de execução.  

 

Numa 2ª fase – Os 3 projetos vencedores, deverão ser concretizados e transformados em ”ilhas de 

reciclagem” 

 

CAPÍTULO IV 

CANDIDATURA 

A candidatura é feita através da apresentação de um projeto em PowerPoint, com o máximo de 6 

diapositivos em que cada um deve conter: 

4.1. A identificação dos concorrentes e da escola 

4.2. A lista dos materiais envolvidos, que poderão ser alguns existentes na escola (com ou sem imagens) 

4.3. A forma como será realizada a transformação / adaptação dos materiais (com ou sem imagens) 

4.4. O orçamento (o custo envolvido) 

4.5. O local de colocação da “ilha de reciclagem” 

4.6. O esboço da “ilha de reciclagem” – desenho, fotografia de maquete, ou outra forma à escolha do 

concorrente. 

 

CAPÍTULO V 

CALENDARIZAÇÃO 

1ª Fase - Os projetos devem ser enviados até dia 6 de dezembro de 2013 para o endereço de e-mail:  

eco-clube-esm@hotmail.com 

Os concorrentes devem indicar, no mail:  

 Nome  

 Idade  

 Ano/turma  

 Anexo com o projeto (o PowerPoint) 

2ª Fase – segundo período, concretização das 3 “ilhas de reciclagem” vencedoras em cada categoria. 

 23 de janeiro – apresentação dos projetos vencedores, com exposição na escola, no pavilhão A 

 24 de janeiro – início da construção das “ilhas de reciclagem” 

 27 de março – conclusão da construção das “ilhas de reciclagem”  

 Semana da Escola – inauguração das “ilhas de reciclagem”. 

 

CAPÍTULO VI 

PROCESSO DE SELEÇÃO 

1ª Fase - Os projetos  

6. Todos os projetos apresentados a concurso serão publicados na página do concurso em 

http://www.facebook.com/ Eco-Clube Miraflores para votação do público entre os dias 12 de 

dezembro e 16 de janeiro de 2014. 

mailto:eco-clube-esm@hotmail.com
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6.1.  A votação será feita através da opção “Gosto” disponível em cada projeto e estará aberta a todos 

aqueles que desejem participar.  

6.2. Os cinco projetos mais votados, para cada um dos espaços (interior ou exterior) serão levados ao 

júri do concurso para eleição dos 3 vencedores. 

2ª Fase – As “ilhas de reciclagem” 

6.3. A selecção da melhor “ilha de reciclagem” em cada categoria, será feita através de boletim de voto, 

no dia da inauguração.  

6.4. O processo de eleição será assegurado pelos elementos do Eco-Clube. 

 

CAPÍTULO VII 

JÚRI 

7. O júri será composto por quatro elementos escolhidos para o efeito pela organização.  

7.1. Cabe ao júri eleger os projetos vencedores do concurso, de entre os selecionados nos termos do 

capítulo III e do capítulo VI deste regulamento.   

7.2. Cada elemento do júri atribuirá uma pontuação a cada um dos projetos finalistas. A pontuação a 

atribuir será de acordo com a seguinte regra: 1º lugar – 12 pontos; 2º lugar – 10 pontos; 3º lugar – 8 

pontos; 4º lugar – 7 pontos; 5º lugar – 6 pontos. 

7.3. A classificação final de cada um dos projetos será obtida através do somatório das pontuações 

atribuídas por cada elemento do júri e será dada a conhecer no dia 23 de Janeiro de 2014.  

7.4. Ao júri reserva-se o direito de não selecionar projetos que não obedeçam aos critérios definidos. 

 

CAPÍTULO VIII 

PRÉMIOS 

8. Todos os concorrentes receberão um certificado de participação.  

8.1. Serão atribuídas menções honrosas aos três projetos melhores classificados em cada uma das 

categorias. 

8.2. Serão atribuídos prémios à melhor “ilha de reciclagem” de cada uma das categorias.  

8.3. Os concorrentes premiados serão avisados através de e-mail e informados sobre a hora e o dia de 

entrega dos prémios.  

 

CAPÍTULO IX 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

9. Serão admitidos a concurso os trabalhos que respeitem o presente regulamento.  

9.1. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos por deliberação do júri.  

9.2. Qualquer esclarecimento sobre o concurso será prestado pelas dinamizadoras do Eco-Clube através 

do Facebook do Eco-Clube (http://www.facebook.com/Eco-ClubeMiraflores) ou no espaço 

destinado para o clube, no pavilhão A, às quintas-feiras, das 10h20 às 12h20. 

 

 

 

http://www.facebook.com/Eco-ClubeMiraflores

