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A G R U P A M E N T O D E E S C O L A S D A M O I TA

1.º GRANDE CONCURSO BILHETE POSTAL ECOLÓGICO
REGULAMENTO
1-Entidade Promotora
O concurso “Bilhete Postal Ecológico” é uma iniciativa do Agrupamento de Escolas da Moita.
2-Participantes
Podem ser participantes todos os alunos do Agrupamento. Os trabalhos podem ser individuais
ou de grupo de dois alunos.
3-Objetivos
O concurso tem como objetivos:
-Promover a separação de resíduos;
-Promover a criatividade na conceção de “trabalhos” artísticos, a partir da reutilização de
resíduos;
-Estimular os participantes para a prática da reutilização de resíduos;
-Promover a proteção do meio ambiente, através da redução na produção de resíduos;
-Organizar uma exposição de sensibilização para toda a comunidade.
4-Forma de participação
-O concurso tem como limite para entrega dos trabalhos as 17h30 do dia 28 de novembro;
-Os trabalhos devem ser entregues na secretaria em envelope fechado dirigido ao Sr. Diretor
do Agrupamento. No exterior do envelope deverá ser inscrito “Concurso Postal Ecológico”,
assim como nome, ano e turma do participante;
-Não é permitido mais do que um postal por aluno ou grupo de alunos participante;
-Nos postais apresentados a concurso devem ser utilizados materiais reciclados;
-Os postais de Natal abordarão a problemática da “Sustentabilidade do Planeta Terra”;
-Os postais devem ter a seguinte dimensão: formato A4 com dobra ao meio ou formato A5 sem
dobra;
-Os postais serão apreciados por um júri composto por três elementos (Órgão Diretor,
Professor de E.V., Professor de E. T.).

5-Critérios de avaliação
A avaliação dos trabalhos baseia-se nos seguintes critérios:
-Qualidade técnica e artística do trabalho;
-Originalidade do trabalho;
-O espírito criativo demonstrado;
-Diversidade dos materiais aproveitados em reutilização;
-Mensagem natalícia inscrita no postal.

6-Prémios
Serão atribuídos prémios aos três melhores postais.

Moita, 11 de novembro de 2014
O Diretor
Manuel Luís Pereira dos Santos

