
REGULAMENTO CONCURSO UPCYCLING 

PROJETO “AMBIENTE E ARTE” 

 

O que é “Upcycling”? 

Apesar de não ser uma prática nova, o Upcycling, também conhecido como reutilização 

criativa, é o processo de transformação de subprodutos, resíduos, produtos inúteis ou 

indesejados em novos materiais ou produtos de melhor qualidade ou com maior valor 

ambiental.  

Introdução 

O concurso "Upcycling” tem como objetivo envolver os mais jovens em atividades que 

promovam a sustentabilidade.  

Esta iniciativa, amiga do ambiente, tem também como objetivo sensibilizar os pais, 

familiares e amigos dos participantes a tornar habitual a reutilização dos mais diversos 

objetos. 

 

Participantes e inscrições 

 O concurso está dividido em dois escalões: dirige-se a alunos que frequentam o 5º e 6º 

anos e o 7º, 8º e 9º ano da escola D. Maria II. 

Os alunos podem participar em grupo (máximo 3 participantes) ou realizarem o seu 

trabalho individualmente. 

As informações/inscrições necessárias à participação podem ser consultadas/preenchidas 

no site da escola. 

 

Critérios de avaliação 

Os critérios a ter em conta para a avaliação dos trabalhos/projetos serão: 

 A criatividade e a funcionalidade do objeto final; 

 A harmonia e a estética do mesmo; 

 A coerência com o objetivo (reutilização de resíduos) através dos materiais 

utilizados na realização; 

 O cumprimento do regulamento. 

 

 

 

 

Júris 

Os itens serão avaliados de 0 a 5, sendo o vencedor o que tiver maior pontuação total. 

Em caso de empate prevalecerá a melhor pontuação que venha a ser obtida nos itens 

imaginação e criatividade.  A decisão do Júri do concurso é irrevogável, e será composto 

por três elementos (a determinar) 



 

Entrega dos trabalhos 

Os trabalhos devem ser entregues até ao dia 3 de maio, sendo desclassificados aqueles 

que não cumprirem o prazo dado.  

 

Divulgação dos Resultados e Entrega do Prémio 

No dia da Vila Arte e Ciência (antiga “Vila Saúde”), a realizar-se no dia 10 de maio, os 

trabalhos serão expostos e serão anunciados os vencedores. 

Os prémios serão entregues aos 3 primeiros classificados (1º, 2º e 3º lugares)  

Todos os participantes recebem um certificado de participação. 

 

Regras 

1 - Os objetos a realizar devem ser feitos com recurso a materiais da categoria de resíduos. 

2 - A inclusão de materiais de outro tipo, não pertencentes à categoria, deverá estar 

associada exclusivamente à viabilização do processo de construção. (Colas, tintas, 

espumas, cordas, etc.)  

3- O produto final deverá consistir num objeto utilitário com uma nova funcionalidade. 

 

A finalidade deste concurso é estimular os jovens a transformar objetos antigos 

em produtos novos, com vista à sua reutilização, contribuindo assim, para a 

conservação e melhoramento do meio ambiente. 

 

 


