
Concurso para elaboração do cartaz  
Programa Ecovalor 2019/2020 

 

Regulamento 
 

Destinatários: Turmas dos  1º, 2º e 3º ciclos  
 

- Tamanho do cartaz: A3, com orientação vertical  

- Tipo de letra: “Times new roman”  

- Imaginação: sem limites… (lendo previamente a informação em 

anexo) 

- Prazo para entrega: 03 de fevereiro de 2020, 2ª feira, pelas 

10:35H, na sala ET1 

   junto do Prof. Rui Torres (Educação Visual) 

 

Júri: 2 Profs. de Educação Visual (2º e 3ºciclos) 

        1 Prof. de Ciências Naturais 

        1 Prof. de Físico-Química 

        1 Prof. Português (3º ciclo) 

        1 Prof. representante da Direção do Agrupamento 

 

Prémios para os 1º, 2º e 3º Classificados  

(entregues no dia 05 de fevereiro de 2020, 4ªfeira, pelas 10:15H 

na Direção) 

 

Divulgação dos resultados: 05 de fevereiro de 2020  

no placard junto ao PBX 

 



Dá de ti… ao ambiente… que é de todos! 

 

 

 

Programa ECOVALOR 
 

Programa de Educação e Sensibilização Ambiental.  
 

Público-alvo: Comunidade escolar, abrangendo a Área da “Amarsul”. 
 
 

 
 

 

Nº de habitantes: 781.044;   Área de intervenção: 1.625 km2 
 

450.000 toneladas de resíduos urbanos tratados e valorizados, por ano; 
 

1, 73Kg de resíduos urbanos, produzidos por habitante por dia. 
 
 
 

 

 

 



Objetivos do Programa Ecovalor  
 

 

Aumentar as quantidades de PLÁSTICO, METAL, PACOTES 

de BEBIDA, PAPEL e CARTÃO encaminhados para 

RECICLAGEM;  
 

Sensibilizar TODA a COMUNIDADE e FAMÍLIA para a correta 

utilização dos CONTENTORES AMARELO e AZUL.  

Como participar? 
Fazer um cartaz a sensibilizar os alunos a trazer embalagens 

e/ou papéis, de casa ou quando utilizados na Escola, para 

serem depositados nos contentores amarelos/azuis que estão 

localizados no recinto escolar. 

 

  
Foto da autoria  

de Camila Claudino e Sofia Casimiro, 9ºA 

 

- Tamanho do cartaz: A3, com orientação vertical;  

- Tipo de letra: “Times New  Roman” ;  

- Imaginação: sem limites… (lendo previamente a informação em anexo); 

- Prazo para entrega: 03 de fevereiro de 2020, 2ª feira, pelas 10:35H, na sala ET 

   junto do Prof. Rui Torres (Educação Visual). 

 
Moita, 27 de janeiro de 2020 


