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DATA: ____/____/____                                                        Ano letivo: _______ / _______ 
     
Iniciativa: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________                                                              

Normas de Participação 

DESTINATÁRIOS  

Comunidade educativa do concelho de Esposende - alunos, professores e pais.  

Instituições de Solidariedade Social com jardins de infância e/ou ATL. 

Instituições de Solidariedade Social com valência de lares e centros de dia. 

APPACDM 

CISE 

OBJETIVOS 

a. Sensibilizar a população para a importância de preservar o planeta através da adoção 

de comportamentos sustentáveis; 

b. Fomentar a separação seletiva dos resíduos; 

c. Desenvolver a criatividade e imaginação dos participantes. 

 

DEFINIÇÃO E ELABORAÇÃO DOS TRABALHOS 

Com esta iniciativa pretende-se sensibilizar os mais jovens e toda a população para a necessidade 

de se alterar a forma como vivemos a época natalícia, potenciando a adoção de comportamentos 

que possam contribuir para  sustentabilidade do nosso planeta, começando por pequenos gestos 

em casa, na escola e local de trabalho. Assim, no presente ano propõe-se a toda a comunidade 

educativa e IPSS’s concelhias, a elaboração de um trabalho decorativo relacionado com a época 

natalícia, concretamente a decoração de uma Vela Natalícia. 

A estrutura/base para a decoração Vela Natalícia será entregue aos inscritos que serão 

responsáveis pela decoração ecológica da mesma, utilizando obrigatoriamente desperdícios, como 

metal e plástico e outros materiais que possam estar ao ar livre. Desaconselhamos o uso de papel 

e cartão, bem como tintas de água que possam inviabilizar a exposição do trabalho no exterior. A 

Vela terá aproximadamente 150 cm de altura e 20 cm de diâmetro.  

LOCAL DE EXPOSIÇÃO: 

Os trabalhos natalícios que cumpram os requisitos atrás mencionados ficarão expostos na 

cidade de Esposende, num local público a definir.  

NORMAS: 

1. Preencher a Ficha de Inscrição Específica e devolver ao Centro de Educação 

Ambiental até ao dia 14 de novembro; 

2. A estrutura/base para o trabalho será entregue no estabelecimento de educação e 

ensino e IPSS,  pela Esposende Ambiente, a partir de 24 de novembro; 
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3. Os trabalhos realizados serão recolhidos pela Esposende Ambiente no dia 15 de 

dezembro; 

4. A exposição das Velas Natalícias decorrerá entre o dia 17 de dezembro de 2014 e dia 

7 de janeiro de 2015, em local ainda a definir.  

5. Cada estabelecimento de educação e ensino e IPSS apenas poderá apresentar um 

único trabalho. A Esposende Ambiente atribuirá ao estabelecimento de educação e 

ensino/IPSS um prémio no valor de 40€, por forma a valorizar o esforço de todos; 

6. A Esposende Ambiente procederá à identificação de todos os trabalhos; 

7. Até dia 9 de janeiro, os trabalhos serão devolvidos aos respetivos autores;   

8. A Esposende Ambiente reserva-se no direito de não proceder à exposição de 

trabalhos, caso os mesmos não cumpram os requisitos já descritos e/ou não 

apresentem critérios de qualidade mínimos;  

9. Os casos omissos neste documento serão analisados caso a caso e tomadas as 

devidas resoluções por despacho fundamentado do Conselho de Administração da 

Esposende Ambiente, EM. 

 
 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                           (a devolver) 

 

Ficha de Inscrição O meu Natal é Ecológico 2015 

 

Estabelecimento de educação e ensino / instituição/ associação: 

_________________________________________________________________________________ 

Materiais que serão utilizados: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Assinatura do responsável: 

_________________________________________________________________________________ 

A Ficha de Inscrição poderá ser enviada por correio eletrónico para cea@esposendeambiente.pt,  
ou entregue pessoalmente na receção do Centro de Educação Ambiental, ou na sede da Esposende 
Ambiente, ou enviado através do fax da Esposende Ambiente (253 969385). 
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