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Concurso Eco-Enfeite 

Regulamento 

Apresentação 

As professoras do projeto Eco-Escolas na escola, lançam o concurso de execução de Eco-Enfeites, 

com os seguintes objetivos: 

- valorizar as tradições culturais e religiosas; 

- estimular a imaginação e a criatividade; 

- promover a reutilização de materiais usados e sensibilizar para a ecologia. 

 

REQUISITOS DO ECO-ENFEITE 

1. Os concorrentes devem apresentar objetos originais. 

2. Na execução do trabalho pode ser utilizada qualquer tipo de técnica, mas devem ser usados materiais 

de desperdício/reciclados. 

3. As dimensões do enfeite devem ter no mínimo 10 centímetros. 

4. O trabalho deve estar identificado por quem o realizou. 

 

PARTICIPANTES 

 

1. No concurso podem participar todos os alunos da escola com trabalhos individuais. 

2. Cada aluno só pode apresentar um Eco-Enfeite a concurso. 

 

ENTREGA DOS TRABALHOS 

 

1. Os trabalhos deverão ser entregues às coordenadoras do Projeto Eco-Escolas ou a um funcionário do 

1.º pavilhão. 

2. O prazo limite de entrega de trabalhos é o dia 9 de dezembro de 2022. 

 

EXPOSIÇÃO 

 

1. Todos os trabalhos serão expostos na Escola. 

mailto:ebssantana@edu.madeira-gov.pt
http://www.ebs-santana.pt/


 

Rua Dr. Albino de Menezes; 9230 - 081 Santana; N.I.P.C.: 680 012 664 Página 2 de 2 

Email: ebssantana@edu.madeira-gov.pt; Site: www.ebs-santana.pt Mod. 616 

 

 

AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

1. A eleição do(s) melhor(es) enfeites será feita no dia 16 de dezembro de 2022. 

2. Os objetos serão avaliados segundo os seguintes critérios: 

I. Criatividade e originalidade; 

II. Materiais utilizados, respeitando a reutilização; 

III. Estética final;  

IV. Cumprimento das dimensões indicadas. 

 

JÚRI 

1. O Júri do Concurso será constituído por um elemento da Direção da Escola, as professoras 

coordenadoras do projeto Eco-Escolas, outros professores, funcionários e alunos. 

2. Das decisões do Júri não há direito de recurso ou de impugnação. 

 

PRÉMIOS 

 

1. Serão atribuídos prémios aos três melhores trabalhos. 

2. A divulgação dos vencedores será efetuada no último dia de aulas, antes da interrupção do Natal. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

1. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Organização do Concurso. 
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