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CONCURSO ESCOLAS
CLIMA EXTREMO - UMA AMEAÇA GLOBAL
Dirigido a crianças e jovens da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico (1º, 2º e 3º Ciclos) e
Secundário/Profissional
REGULAMENTO

1. APRESENTAÇÃO
O concurso CLIMA EXTREMO – UMA AMEAÇA GLOBAL é uma iniciativa do Jardim Zoológico (JZ),
em parceria com DIRECÃO GERAL DE EDUCAÇÃO (DGE) e com a ABAE através do Programa ECO
ESCOLAS.
Considerando que a Lei de Bases do Sistema Educativo define o conjunto de objetivos gerais que
deverão ser prosseguidos na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário, torna-se
pertinente desenvolver iniciativas que promovam, junto das crianças e jovens, um maior
conhecimento sobre Conservação da Biodiversidade e que fomentem a consciência nacional
aberta à realidade concreta numa perspetiva de humanismo universalista, de solidariedade e de
cooperação internacional bem como na resolução de problemas do País e da comunidade
internacional.
Considerando:
1. o prolongamento da Década da Biodiversidade pela Assembleia Geral das Nações
Unidas até 2030 e tendo em conta que a “Década das Nações Unidas para Recuperação
dos ecossistemas”, fase do programa que decorre entre 2021-2030, tem como principal
objetivo acelerar a promoção e consequente recuperação dos ecossistemas
degradados assim como a implementação de estratégias que visem uma maior
adaptação à realidade climática em que vivemos;
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2. os Objetivos 13, 14 e 15 de Desenvolvimento Sustentável definidos pela ONU até 2030
e adotada ainda a Estratégia Nacional para a Cidadania (ENEC)
Neste âmbito apresenta-se, assim, uma importante oportunidade de educação ambiental,
destinada ao desenvolvimento de uma população consciente e informada sobre riscos
relacionados com o clima e catástrofes naturais bem como à sensibilização para o impacto das
alterações climáticas na vida selvagem.
Neste âmbito, tendo em conta a ENEC e os ODS 13, 14 e 15 onde há o reconhecimento da
importância da educação como estratégia para a conservação do ambiente, o Jardim Zoológico
e os seus parceiros DGE e ABAE/ECO ESCOLAS, lançam o concurso nacional escolas CLIMA
EXTREMO – UMA AMEAÇA GLOBAL destinado a crianças e jovens da Educação Pré-Escolar, do
Ensino Básico (1º, 2º, 3º Ciclo) e do Ensino Secundário. Pretende-se que esta temática seja
integrada no currículo das diversas disciplinas desenvolvida e trabalhada de uma forma
transdisciplinar em atividades letivas e não letivas, envolvendo as crianças e jovens através de
metodologias ativas.
O Tema a trabalhar pretende estimular as crianças e jovens para uma consciência ecológica e de
respeito pelo Ambiente, contemplada na componente da Cidadania e Desenvolvimento que está
intimamente relacionada com toda a prática desenvolvida pelos professores.

2. OBJETIVOS
O concurso CLIMA EXTREMO – UMA AMEAÇA GLOBAL tem como objetivo a sensibilização das
crianças e dos jovens para medidas concretas de consciencialização sobre alterações climáticas,
mediante a realização de trabalhos centrados nessa temática (consultar enquadramento
teórico).
Com este concurso o Jardim Zoológico, a DGE e a ABAE/ECO ESCOLAS têm como objetivo
potenciar uma transformação progressiva nos valores, atitudes e comportamentos das nossas
crianças e jovens enquanto cidadãos e cidadãs conscientes da complexidade do mundo e do
estado ambiental do Planeta.
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Assim pretende-se:
1) Consciencializar a comunidade escolar sobre as alterações climáticas;
2) Debater, em contexto escolar, a influência das alterações climáticas na biodiversidade e a
influência dos seres humanos no clima de forma a viver e agir de forma sustentável.
3) Reconhecer o impacte da atividade humana.
4) Incentivar à adoção de comportamentos que contribuam para a sustentabilidade do Planeta
através da mudança de comportamentos.
5) Sensibilizar, informar e alertar sobre o impacto das alterações climáticas na
biodiversidade;
6) Integrar trabalhos de ordem multidisciplinar onde se vertam as características enunciadas
no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória e que se integrem na Estratégia de
Educação para a Cidadania de Escola,
7) Estimular o espírito critico e a reflexão.

O Concurso CLIMA EXTREMO – UMA AMEAÇA GLOBAL pretende trabalhar a Educação para uma
Cidadania Ambiental através de projetos interdisciplinares atrativos, sensibilizando e
incentivando a comunidade educativa e local para boas práticas ambientais e para a mudança
de comportamento.

3. PÚBLICO-ALVO
O Concurso de âmbito nacional, é dirigido a grupos de crianças da Educação Pré-Escolar e
jovens dos Ensinos Básico (1º, 2º e 3º Ciclos) e Secundário/Profissional
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4. TRABALHOS A CONCURSO
Os trabalhos podem ser realizados em todas as áreas/disciplinas, numa perspetiva de
integração de saberes, através da realização ações de sensibilização dirigidas à comunidade
que utilizem diferentes técnicas, ferramentas e materiais que possam ser reciclados /ou
reutilizados. Os trabalhos deverão mobilizar a comunidade escolar para os impactos das
alterações climáticas, incentivando à adoção de comportamentos que contribuam para a
sustentabilidade do Planeta, através da mudança de comportamentos.



Âmbito dos Trabalhos
Os trabalhos apresentados a Concurso devem respeitar as seguintes condições:

a) Ter relação com os princípios, áreas de competências e valores do Perfil dos Alunos à
Saída da Escolaridade Obrigatória.
b) Estar em sintonia com a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania.
c) Incentivar e valorizar a pesquisa e a recolha de informação, contribuindo para o
desenvolvimento da capacidade de reflexão e do espírito crítico;
d) permitir uma compreensão multiperspetivada;
e) visar o desenvolvimento das seguintes competências:
-

tratamento de informação / utilização de fontes;

-

saber científico, pensamento crítico e bem-estar

-

comunicação em Conservação da Biodiversidade;

-

contribuição para o desenvolvimento de valores, atitudes e práticas que concorram
para a formação de cidadãos conscientes e participativos numa sociedade
democrática;
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Natureza e formato dos trabalhos
O desafio centra-se em que sejam apresentadas ações de resolução (em vídeo) de um
problema sobre o clima, utilizando diversos tipos de apresentações: Informativa,
Demonstrativa, Persuasiva ou Inspiradora.
Todo o processo deverá ser descrito na memória descritiva e apresentado em formato
digital, desde a sua conceção, ao seu desenvolvimento e criação.


esta apresentação deverá ser enviada através de link do Youtube. Os vídeos não deverão
exceder os 3mn cada, sob a forma de ficheiro (avi ou mov) PAL, HD ou full HD, com
compressão que assegure qualidade e deverão ser enviados através de link do YouTube.
Não se aceitarão filmes sob a forma de DVD vídeo, nem slide show.

5. CONDIÇÕES DE CANDIDATURA


Candidatura - Para poderem participar neste concurso, os interessados devem observar as
seguintes condições de participação:

5..1.

as candidaturas não são individuais;

5..2.

cada candidatura é constituída por um grupo criado, no máximo por 6 alunos/as, tendo
um(a) educador(a) ou professor(a) como responsável;

5..3.

cada candidatura só poderá concorrer com um trabalho;

5..4.

Cada escola só poderá apresentar até 10 candidaturas por cada categoria.



Categorias – são definidas as seguintes categorias de candidaturas:
1ª Categoria – Educação Pré-Escolar
2ª Categoria – 1º Ciclo do Ensino Básico
3ª Categoria - 2º Ciclo do Ensino Básico
4ª Categoria – 3º Ciclo do Ensino Básico
5º Categoria - Ensino Secundário / Profissional
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Inscrição

Para participar no concurso o(a) Educador(a)/Professor(a) deve preencher uma Ficha de
Inscrição on line no site do Jardim Zoológico www.zoo.pt, área Educação – Concurso Escolas.
5..1.

Memória descritiva

Os trabalhos a concurso devem, obrigatoriamente, fazer-se acompanhar de uma memória
descritiva, elaborada pelo(a) educador(a)/professor(a) responsável em articulação com as
crianças/os alunos – a memória descritiva deve ser enviada em PDF através de email onde
junte o link do Youtube para o trabalho – e deve integrar os seguintes pontos:
a) explicação do processo de conceção e de elaboração do mesmo, assinalando as
suas fases mais significativas;
b) metodologia utilizada e resultados de implementação da campanha;
c) fontes de pesquisa mobilizadas;
d) articulação do trabalho com os conteúdos curriculares.

6. PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO


Apresentação de candidaturas

6..1.

O(A) Educador(a) ou Professor(a) responsável deve enviar os trabalhos – Memória
descritiva e link para Youtube para o endereço de email: pedagogico@zoo.pt

7. PRAZOS


Período de inscrição: até 31 de janeiro de 2021



Entrega de Trabalhos: até 30 de abril de 2021
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Anúncio dos vencedores e das vencedoras: no dia 25 de maio de 2021, é publicada a lista
dos(as) candidatos(as) vencedores(as), no site do jardim zoológico. Será também feita
notificação aos e aos premiados(as), por e-mail, dirigida ao estabelecimento de ensino.



Sessão de entrega de prémios



5 de junho de 2021 (Dia Internacional do Ambiente) no Jardim Zoológico.

8. CRITÉRIOS DE APRECIAÇÃO


Os trabalhos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios
-

adequação do trabalho ao tema;

-

possibilidade de adaptação a slogan de sensibilização;

-

tratamento de informação/ referência às fontes utilizadas;

-

articulação com conteúdos curriculares;

-

originalidade/criatividade;

-

qualidade da apresentação;

-

metodologia e resultados de implementação da campanha;

9. JÚRI


O Júri de avaliação é composto por representantes das seguintes organizações:

-

Jardim Zoológico

-

Direção-Geral da Educação

-

ABAE
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Das decisões do júri, não haverá recurso



O Júri atribui menções honrosas, quando se justifique



O júri pode desclassificar qualquer trabalho que não se enquadre nos requisitos descritos
ou não tenha a qualidade desejada

10. PRÉMIOS E CERTIFICADOS


Será entregue um certificado de participação no concurso CLIMA EXTREMO – UMA
AMEAÇA GLOBAL a cada equipa (alunos(as), docentes) participante.



As escolas com trabalhos premiados receberão um certificado.

Em cada categoria serão premiados os 3 melhores trabalhos enviados a concurso. 1º PRÉMIO:


Alunos(as) e Docente responsável – 4 bilhetes para o JZ para cada aluno do grupo e para o
docente responsável

2º PRÉMIO:


Alunos(as) e Docente responsável – 3 bilhetes para o JZ para cada aluno do grupo e para o
docente responsável

3º PRÉMIO


Alunos(as) e docente responsável – 2 bilhetes para o Jardim Zoológico para cada elemento
da equipa.



Os trabalhos premiados serão divulgados no site do Jardim Zoológico, bem como no site da
DGE e ainda no blogue educacional: https://www.zoo.pt/pt/blog/
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11. DISPOSIÇÕES FINAIS


As entidades organizadoras não se responsabilizam pelo possível extravio dos trabalhos ou
por eventuais danos ocorridos.



Todos os casos omissos neste regulamento serão resolvidos, em conjunto, pelo Jardim
Zoológico, pela DGE e pela ABAE.
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