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REGULAMENTO 2015/2016 

 

(ILHAS) 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Fruto de uma parceria entre a H. SARAH – Trading, Lda. e o Programa Eco-Escolas, o projeto 

“Roupas usadas não estão acabadas” visa (in)formar as crianças e jovens e, através deles, a 

população em geral acerca da importância do adequado encaminhamento de roupa e ainda, 

calçado, brinquedos e material escolar para reutilização e reciclagem. 

 

OBJETIVOS 

 (in)formar acerca da importância da reutilização e reciclagem de têxteis; 

 promover a reutilização de objetos fora de uso; 

 contribuir para o correto reencaminhamento dos materiais, segundo a hierarquia dos 

resíduos; 

 promover a interação entre a escola, a comunidade e instituições de solidariedade social. 

 

ATIVIDADES 

 

1. DESAFIO CRIATIVO 

 

EM QUE CONSISTE 

 

Este desafio consiste na criação de um saco para compras construído com tecidos 

provenientes de peças de roupa em fim de vida. Cada Eco-Escola deverá recolher algumas 

peças de vestuário entre os elementos da comunidade escolar, desde que consideradas 
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inaptas para reutilização. Os alunos deverão criar o saco mais original, recorrendo às técnicas 

que considerarem mais adequadas, estando autorizada a utilização de outros materiais 

recicláveis desde que não ultrapassem 20% da constituição da peça. 

 

INSCRIÇÕES 

Este desafio destina-se às Eco-Escolas todos os graus de ensino. As inscrições deverão realizar-

se online aqui, até ao dia 31 de janeiro de 2016. 

Escalões: 

1. Pré-Escolar e 1.º Ciclo 

2. 2.º e 3.º Ciclos 

3. Ensino Secundário, Profissional e Superior 

Depois de prontos, os sacos deverão ser fotografados (com ou sem modelo; visão geral e 

detalhes). A submissão da candidatura a concurso realiza-se até dia 15 de junho de 2016, 

através do upload aqui de 5 fotografias do artigo acompanhadas da respetiva memória 

descritiva: como foi realizado o trabalho, fotografias das peças iniciais, autores, grau de ensino 

materiais utilizados,… 

 

JÚRI 

No final do ano letivo, um júri composto por elementos da ABAE, da H SARAH Trading e 

Comissão Nacional Eco-Escolas realizará a avaliação das peças segundo os seguintes critérios: 

 originalidade e criatividade 

 materiais utilizados 

 envolvimento dos alunos 

 apresentação das peças 

 

PRÉMIOS 

Serão premiados os 3 melhores sacos por escalão, num total de 9 prémios (concurso válido 

apenas para Madeira e Açores). 

1.º Prémio: Máquina de Costura 

2.º Prémio: Máquina Fotográfica 

3.º Prémio: Pen USB 

 

http://roupasusadas.abae.pt/inscricao/
http://roupasusadas.abae.pt/inscricao/
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NOTAS IMPORTANTES: 

 Os intervenientes devem ter a sensibilidade de não destruir peças aptas para reutilização. 

Caso, da recolha efetuada junto da comunidade escolar, resultem peças de vestuário em 

estado de reutilização, as mesmas devem ser encaminhadas para IPSS’s locais; 

 As fotografias da candidatura deverão possuir qualidade razoável para uma correta 

avaliação/interpretação e revelar uma visão geral do artigo, bem como alguns pormenores 

que mereçam destaque; 

 Cada escola só poderá participar com um saco por escalão. 

 


