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CONCURSO “DESPERDÍCIO ESTÁ FORA DE MODA” 

 
REGULAMENTO 

 
1. OBJETIVO 

Os objetivos do Concurso DESPERDÍCIO ESTÁ FORA DE MODA são: 

 Consciencializar para o impacto do setor têxtil no ambiente, pela produção massiva de 

produtos que implicam gastos avultados de recursos; 

 Potenciar a criatividade e originalidade da comunidade escolar ao criarem novas peças a 

partir de têxteis usados; 

 Incrementar hábitos de reutilização de materiais; 

 Desenvolver a política dos 3R “Reduzir, Reutilizar e Reciclar” no setor têxtil; 

 Promover o trabalho em equipa em prol de um objetivo comum.  

 

2. DESCRIÇÃO DO TRABALHO 

Este concurso destina-se aos alunos do 1ºciclo até ao ensino secundário e pretende-se que os 

mesmos recriem novos produtos a partir de um conjunto de têxteis que já não têm aproveitamento. 

O objetivo do concurso será a criação de um saco a partir da reutilização de têxteis usados, sendo 

este saco por exemplo um saco do pão, saco de compras, totebag, carteiras, necessaires, entre 

outros.  

Pretende-se com este concurso que os jovens fiquem sensibilizados com a questão da reutilização 

de materiais, procurando dar-lhes novas vidas ao invés de deitarem ao lixo. De acordo com o Jornal 

Expresso, para se produzir um par de calças de ganga são necessários 5.196L de água. Este valor tão 

avultado deverá fazer-nos refletir sobre a importância de reutilizarmos os materiais, pelo facto de 

serem necessários muitos recursos para a sua produção. 

No final, a turma participante deverá realizar um vídeo com a apresentação do saco e ainda deverão 

expressar uma pequena mensagem/frase acerca do tema. Esta frase poderá aparecer no vídeo 

verbalmente (com algum elemento a falar) ou então de forma escrita. O importante é que a turma 

seja criativa e que transmita uma mensagem impactante.  
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3. CONCORRENTES 

Esta atividade é dirigida aos alunos do 1º ciclo até ao ensino secundário em conjunto com os 

professores, de qualquer estabelecimento de ensino, público ou privado, da área de 

abrangência da RESINORTE. 

 

4. CALENDÁRIO 

Os vídeos, estes deverão ser enviados para o e-mail: mlima@resinorte.pt até ao dia 09 de 

dezembro às 19:00 horas, altura em que termina o concurso. 

 

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/1FAIpQLSfUXynbHNvLIgvfkli756bclD4NMo4XsPVgNSy

J9S32XY1aIQ/viewform 

b) As inscrições terão início no dia de 01 de novembro e terminarão no dia 09 de dezembro 

de 2022; 

c) Os trabalhos deverão ser elaborados coletivamente, isto é, um saco por cada turma; 

d) Cada turma poderá concorrer apenas com um saco; 

e) Cada estabelecimento de ensino apenas poderá participar com um saco por cada nível de 

ensino (1ºciclo, 2º ciclo, 3ºciclo e ensino secundário); 

f) Os vídeos deverão ser enviados para o e-mail indicado anteriormente, com indicação da 

instituição escolar, professor/a responsável e turma.  

g) Não serão considerados os sacos que não obedeçam às indicações acima apresentadas. 
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6. DIREITOS DE UTILIZAÇÃO 

Os autores ficam obrigados a autorizar a divulgação dos sacos em toda e qualquer atividade 

promovida pela RESINORTE.  

 

7. AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

Os sacos serão entregues ao Júri do concurso. Serão recusados os sacos que não satisfaçam os 

requisitos de participação. 

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

 Criatividade e originalidade do saco; 

 Reaproveitamento a partir de um material têxtil; 

 Originalidade da mensagem transmitida no vídeo. 

 

Depois de avaliados e classificados os sacos, serão selecionados e reunidos os seguintes: 

 Jardim de Infância: 

 1ºciclo:  

 2ºciclo:  

 3ºciclo:  

 Ensino Secundário:  

Os sacos vencedores serão publicados nas redes sociais da RESINORTE, como forma de divulgar os 

vencedores e respetivos estabelecimentos de ensino. Mediante autorização, os vídeos das turmas 

vencedoras também serão publicados nas redes sociais.  

 

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; 
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Os vencedores do Concurso “DESPERDÍCIO ESTÁ FORA DE MODA” receberão, para além do Diploma  

de Participação, um kit de sustentabilidade da RESINORTE. 

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

concurso.  


