
 
 

DESAFIO: “NATAL SEM DESPERDÍCIO” 
 

 
 

A época natalícia, apesar de muito bonita, é também uma época de grande desperdício e consumo. As embalagens 

dos presentes, os próprios presentes, o papel de embrulho, as luzinhas, as idas aos centros comerciais, entre outros, 

aumentam significativamente a pegada ecológica de todos nós! 

 

Contrariando esta tendência, o Projeto Eco-Escolas propõe a participação em dois concursos: 

 

Concurso: “Este ano, a Árvore de Natal é amarela!” – ABAE / Tetrapak / Compal 

Concurso "Com material usado, se faz um Pai Natal reciclado” – Resinorte 

       

 

Inscrição em: https://forms.gle/eKUa8vxG3HHTCoaz5 , até 02 de dezembro 

Submissão dos trabalhos em https://forms.gle/Fzc8L6XmdzbnZhxNA : até 16 de dezembro 

Desafia-te! Com mais imaginação e menos poluição 

https://forms.gle/eKUa8vxG3HHTCoaz5
https://forms.gle/Fzc8L6XmdzbnZhxNA


 

“Este ano, a Árvore de Natal é amarela!” 
 

Este concurso é desenvolvido pelo Programa Eco-Escolas em parceria com a SUMOL+COMPAL e 

TETRA PAK PORTUGAL. 

É um projeto que visa chamar a atenção das crianças, jovens e famílias, para a importância da separação das 

embalagens Tetrapak no ecoponto amarelo, ação que permite a valorização do resíduo e a economia circular. 

 

Descrição do trabalho:  

As Árvores de Natal devem ser predominantemente: de cor amarela no seu conjunto construídas com 

embalagens da Tetra Pak da Marca Compal. Podem ser utilizados materiais complementares como colas, 

tintas, cordéis, arame ou outros (é valorizada a reutilização de materiais). Deve aparecer em destaque a 

utilização de embalagens da Tetra Pak da marca Compal. 

 

Como concorrer: 

Para concorrer, devem submeter fotografias representativas dos trabalhos (máximo 8), acompanhadas da respetiva 

memória descritiva, em https://forms.gle/Fzc8L6XmdzbnZhxNA . As fotografias devem apresentar:  

i) o registo do processo de construção da Árvore de Natal;  

ii) detalhes de cada árvore, onde seja visível, a utilização de embalagens Compal, os símbolos 

da Tetra Pak e FSC; 

iii) foto(s) da árvore de natal no espaço da escola. 

É ainda solicitada uma memória descritiva onde devem constar informações relativas ao processo de construção 

das árvores (materiais utilizados, metodologia e intervenientes) e a identificação dos autores. 

 

Escalões:  

1º Escalão: jardins de infância e escolas de 1º ciclo; 

2º Escalão: escolas de outros níveis de ensino a partir do 2º ciclo (inclusive). 

 

Prémios:  

1.ºEscalão: 3 Eco-Escolas serão premiadas com o valor de 250€ cada, para aquisição de material que ajude a tornar 

a escola mais sustentável. 

2.º Escalão: 3 Eco-Escolas serão premiadas com o valor de 250€ cada, para aquisição de material que ajude a tornar 

a escola mais sustentável. 

https://forms.gle/Fzc8L6XmdzbnZhxNA


 
 

CONCURSO “COM MATERIAL USADO SE FAZ UM PAI NATAL RECICLADO” 

 

Concurso promovido pelo Programa Ecovalor, da Resinorte. 

 

Descrição do trabalho:  

Este concurso destina-se aos alunos desde o pré-escolar até ao ensino secundário e pretende-se que os 

mesmos elaborem um Pai Natal em formato tridimensional.  

O objetivo deste concurso é que seja desenvolvida uma figura natalícia, neste caso, o Pai Natal, com a utilização 

obrigatória de materiais recicláveis que tenham como destino o ecoponto. Assim sendo, os participantes deverão 

utilizar, obrigatoriamente, 3 tipos de materiais (papel/cartão, embalagens de plástico e metal e embalagens de vidro). 

 

Como concorrer: 

Os trabalhos deverão ser feitos coletivamente, isto é, um Pai Natal por cada turma. 

Cada turma poderá concorrer apenas com um Pai Natal. 

Os trabalhos desenvolvidos deverão ter: 1 metro de largura, 1 metro de altura e 1 metro de profundidade;  

Os trabalhos desenvolvidos terão de ser obrigatoriamente tridimensionais;  

A avaliação dos trabalhos será realizada de acordo com os seguintes critérios:  

• Obediência às dimensões (1m largura; 1m altura; 1m profundidade);  
• Criatividade e originalidade do Pai Natal;  
• Utilização dos 3 tipos de materiais recicláveis. 

 

Para concorrer, devem submeter as fotografias representativas dos trabalhos (máximo 8), acompanhadas da 

respetiva legenda e a identificação dos autores, em https://forms.gle/Fzc8L6XmdzbnZhxNA, até dia 16 de 

dezembro. 

 

Escalões:  

Depois de avaliadas e classificadas as fotografias dos Pais Natais, serão selecionadas nos seguintes escalões:  

• Pré-escolar   • 1º ciclo    • 2º ciclo:  • 3º ciclo:  • Ensino Secundário:  
 

Prémios: 

Todos os participantes receberão um Diploma de Participação;  

Os vencedores receberão, para além do Diploma de Participação, uns auriculares. 

Os Pais Natais vencedores serão publicados nas redes sociais da RESINORTE, como forma de divulgar os ven-

cedores e respetivos estabelecimentos de ensino. 

https://forms.gle/Fzc8L6XmdzbnZhxNA

