
 

Eco-Repórter da Energia 
Inscrição na atividade 

Escola:_________________________________Concelho:___________________ 
Professor coordenador: ____________________Email:_____________________ 
                                                                                                                                                          Apoio: 

Escalão 1: 2º e 3ºCiclo;  

Escalão 2: secundário, profissional, superior. 
Inscrição até 28 de fevereiro. 
Envio de trabalhos até 30 de maio. 


.....................................................................................................................................................

 

Concurso Lubi 
Inscrição na atividade 
Escola:_________________________________Concelho:___________________ 
Professor coordenador: ____________________Email:_____________________ 
 
Destinatários: 2º e 3º Ciclo. Apoio: 
Inscrição até 31 de Janeiro. 
Envio de trabalhos até 30 de abril. 
 


.....................................................................................................................................................

 

Concurso Póster Eco-Código 
Inscrição na atividade 
Escola:_________________________________Concelho:___________________ 
Professor coordenador: ____________________Email:_____________________ 

 
Destinatários: todos os graus de ensino   
Não necessita inscrição 
Envio de trabalhos até 20 de junho 


.....................................................................................................................................................

 

Desafio Valorfito           
Inscrição na atividade 

Escola:_________________________________Concelho:___________________ 
Professor coordenador: ____________________Email:_____________________ 
 

Almanaque : escolas dos distritos  de  Aveiro, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Porto, Viana do 

Castelo, Vila Real e Viseu. Idades dos alunos 6-15 anos Apoio: 

Reportagem sobre agricultura e ambiente: todas as escolas ; idades dos alunos > a 15 anos 

 
Inscrição até 28 de fevereiro 
Envio de trabalhos até 28 de junho 

Inscrição nos projetos/atividades/desafios/concursos 

Entregar estas inscrições no secretariado do seminário ou enviar por email para 

ecoescolas@abae.pt  

 



  

 

 

Outros projetos propostos às Eco-Escolas. Inscrição diretamente no site dos dinamizadores 

Ideias para prevenção do tabagismo- inscrição em: www.fm.ul.pt/tobacco-conference 

Drak Sky Rangers - inscrição em: www.dsr.nuclio.pt 

Passatempo "Carro de Sonho": www.toyota.pt/about/news_and_events/2012/passatempo-

desenho-carro-de-sonho.tmex  

Brigada Verde. Responsabilidade ambiental e social 
Inscrição na atividade 
Escola:_________________________________Concelho:___________________ 
Professor coordenador: ____________________Email:_____________________ 

Escalão 1: JI e 1ºCiclo;  

Escalão 2:  2º, 3ºciclo, secundário, profissional, superior. 
Nome do projeto:___________________________________________________ 
Inscrição até 28 de fevereiro. 
Envio de trabalhos até 12 de Abril 


.....................................................................................................................................................

 

Hortas Bio nas Eco-Escolas 
Inscrição na atividade 

Escola:_________________________________Concelho:___________________ 
Professor coordenador: ____________________Email:_____________________ 
Destinatários: todos os graus de ensino 
Inscrição até 28 de fevereiro.                                                                                                         Apoio:                                                                                                                                                            
Envio de informação em fevereiro, abril e  junho                                                                          
 
 


.....................................................................................................................................................

 

Velas por Óleo 
Inscrição na atividade 
Escola:_________________________________Concelho:___________________ 
Professor coordenador: ____________________Email:_____________________ 
Destinatários: todos os graus de ensino   
Inscrição sempre aberta 
 


.....................................................................................................................................................

 

Recolha de Tinteiros nas Eco-Escolas 
Inscrição na atividade 

Escola:_________________________________Concelho:___________________ 
Professor coordenador: ____________________Email:_____________________ 
Destinatários: todos os graus de ensino   
Inscrição sempre aberta 
 

Inscrição nos projetos/atividades/desafios/concursos  
Entregar estas inscrições no secretariado do seminário ou enviar por email para ecoescolas@abae.pt  

 

Para a atividades criativas (REEE upcycling ; jogo de tabuleiro; spot publicitário) do Geração 

Depositrão as escolas inscritas devem enviar os trabalhos até 30 de maio, através do site: 

www.geracaodepositrao.abae.pt 
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