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CONCURSO “MASCOTE DA RESINORTE” 

 
REGULAMENTO 

 
1. OBJETIVO 

Os objetivos do Concurso MASCOTE DA RESINORTE são: 

 Envolver a comunidade escolar no tema da reciclagem e reaproveitamento de resíduos de 

embalagem; 

 Potenciar o desenvolvimento da criatividade e originalidade na comunidade escolar; 

 Incrementar hábitos de reutilização e reciclagens das embalagens; 

 Estimular o trabalho em equipa e a competição saudável entre escolas. 

 

2. DESCRIÇÃO DO TRABALHO 

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

mesmos elaborem uma mascote da RESINORTE, no mês do seu aniversário.  

O objetivo deste concurso é que seja desenvolvida uma mascote com a utilização obrigatória de 

resíduos de embalagem que têm como destino o ecoponto, ou seja papel/cartão, embalagens de 

plástico/metal, pacotes de bebida e embalagens de vidro. Os participantes poderão construir 

aquilo que entenderem, tendo em consideração a missão da RESINORTE.  

 

3. CONCORRENTES 

Esta atividade é dirigida aos alunos do pré-escolar até ao ensino secundário em conjunto com 

os professores, de qualquer escola, pública ou privada, da área de abrangência da RESINORTE. 

 

4. CALENDÁRIO 

As mascotes terão de ser enviadas para a RESINORTE até ao dia 11 de novembro de 2022 até às 19 

horas. 
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5. PROPOSTAS E SUA APRESENTAÇÃO 

As propostas deverão satisfazer e ser apresentadas de acordo com as seguintes instruções: 

a) Preenchimento obrigatório da ficha de inscrição através do formulário que segue abaixo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb45V-

0LpiFdXrnIIXcd6O9ZpyDkH4pJObN6FpDeXZTPP09g/viewform 

b) As inscrições terão início no dia de 01 de outubro e terminarão no dia 11 de novembro de 

2022; 

c) Os trabalhos deverão ser elaborados coletivamente, isto é, uma mascote por cada turma; 

d) Cada turma poderá concorrer apenas com uma mascote; 

e) Cada estabelecimento de ensino apenas poderá participar com uma mascote por cada 

nível de ensino (pré-escolar, 1ºciclo, 2º ciclo, 3ºciclo e ensino secundário); 

f) Os trabalhos devem ser enviados para as instalações da RESINORTE e deverá ser dada 

indicação de qual das instalações pretendem fazer a entrega; 

g) Os trabalhos poderão ter no máximo 1 metro de largura por 1 metro de altura 1 metro de 

profundidade; 

h) As mascotes terão de ser obrigatoriamente tridimensionais; 

i) Não serão consideradas as mascotes que não obedeçam às indicações acima 

apresentadas. 

 

6. DIREITOS DE UTILIZAÇÃO 

Os autores ficam obrigados a autorizar a divulgação das Mascotes em toda e qualquer atividade 

promovida pela RESINORTE.  

 

7. AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

As mascotes serão entregues ao Júri do concurso. Serão recusadas as mascotes que não satisfaçam 

os requisitos de participação. 

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

 Obediências às dimensões do regulamento; 
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 Criatividade e originalidade da mascote; 

 Utilização dos 3 tipos de materiais recicláveis; 

 

Depois de avaliadas e classificadas as mascotes, será selecionada apenas uma mascote que irá 

representar a RESINORTE. Todos os níveis de escolaridade estarão a competir entre si para ser 

atribuída a mascote mais original. 

A Mascote vencedora será publicada nas redes sociais da RESINORTE, como forma de divulgar os 

vencedores e respetivo estabelecimento de ensino.  

 

8. JÚRI DO CONCURSO 

O Júri será constituído por três personalidades de mérito no domínio da educação. 

 

9. PRÉMIOS 

Todos os participantes receberão um Diploma de Participação; 

Os vencedores do Concurso “Mascote da RESINORTE” receberão, para além do Diploma de 

Participação, uma mochila da RESINORTE. 

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Todas as situações não contempladas neste regulamento serão decididas caso a caso pelo Júri do 

concurso.  


