
 

Concurso Pontos Verdes 

Reciclar para somar     

 

 

 

ENQUADRAMENTO: 

No âmbito do Projecto Eco-Escola, os alunos de Área de Projecto do 9ºC e de 

Formação Cívica do 6º B, pretendem incrementar hábitos amigos do ambiente, através da 

separação selectiva de resíduos (óleo alimentar, rolhas, tampas de plástico, telemóveis 

avariados, tinteiros, pilhas e radiografias). 

DESTINATÁRIOS: 

O Concurso Pontos Verdes destina-se a toda a comunidade educativa. 

OBJECTIVOS: 

- Melhorar o desempenho ambiental da nossa escola, através da reciclagem de 

inúmeros materiais: telemóveis avariados ou em desuso; tinteiros vazios; pilhas; 

tampas de plástico; rolhas de cortiça; radiografias e óleo alimentar usado. 

- Angariar fundos para as instituições AMI e QUERCUS contribuindo para 

combater a indiferença e aumentar a protecção social e ambiental. 

COMO PARTICIPAR? 

É simples! Só terás de trazer para a escola qualquer um dos materiais atrás 

mencionados, para reciclagem. Todas as sextas-feiras, das 10h às 10h 20m, estarão, no 

Bar dos alunos, os Eco-Estudantes do 9ºC, responsáveis pela recolha dos materiais, 

pelo registo em documento próprio e pela atribuição dos respectivos pontos verdes. 

 

 

 



PONTUAÇÃO:  

Telemóvel – 10 pontos/ unidade 
Radiografia – 10 pontos/ unidade 
Tinteiro – 5 pontos/ unidade 
Rolhas – 20 pontos/ 100gr 
Tampas – 10 pontos/ 100gr  
Pilha – 5 pontos/ 100gr 
Garrafa com óleo alimentar usado (1L) – 10 pontos 
 

INÍCIO E DURAÇÃO 

O concurso terá início no dia 29 de Janeiro de 2010 e cessará no dia 4 de Junho 

de 2010.  

PRÉMIOS: 

Os três participantes que mais pontos verdes obtiverem serão os vencedores, 

pelo que receberão o certificado e o respectivo prémio final, o qual será entregue no 

final do ano lectivo. 

1º prémio - Mochila ecológica (com painel solar) da Biofuturehouse;  

2º prémio - Carregador solar da Biofuturehouse; 

3º prémio - Ecoponto Doméstico. 

 

Todos os participantes poderão acompanhar a evolução dos resultados de 

reciclagem, no blog do Projecto-Eco-Escola:  

http://ecooliveiradefrades.wordpress.com/ 

 

Contamos com a participação activa de todos! 
 

O Ambiente Agradece! 

 

                 A Directora     A Coordenadora do Projecto Eco-Escola 

    

As docentes de Área de Projecto e de Formação Cívica 

    

 

Ano lectivo 2009/2010 


