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DIA MUNDIAL DA ÁRVORE E DA FLORESTA
A ÁRVORE É O PILAR FUNDAMENTAL PARA 
A SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE

OBJETIVOS

- Compreender a importância do Dia Mundial da Árvore e  da Floresta para um planeta mais verde;

- Desenvolver o conhecimento sobre Educação Ambiental;

- Reconhecer a solidariedade ambiental como um valor indispensável para a sustentabilidade do planeta e para a 

sobrevivência das espécies, em particular da civilização humana;

- Contribuir para o desenvolvimento do trabalho colaborativo e em grupo.

MODALIDADES DE CONCURSOS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

O concurso encontra-se aberto a todos os alunos, distribuídos pelos seguintes escalões: 

1º escalão - Educação para a Infância (desenho/arte plástica)

2º escalão - 1º Ciclo do Ensino Básico (desenho/arte plástica, fotografia e poesia)

3º escalão - 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico (desenho/arte plástica, fotografia e poesia)

4º escalão - Ensino Secundário (desenho/arte plástica, fotografia e poesia)

Os trabalhos do 1º escalão (Educação para a Infância) serão unicamente de desenho/arte plástica e têm de ser coletivos 

(turma ou jardim de infância).

Os trabalhos do 2º escalão (1º Ciclo do Ensino Básico) serão coletivos (turma ou escola) enquanto os do 2º e 3º Ciclos do 

Ensino Básico e os do Ensino Secundário deverão ser de caráter individual.

Cada concorrente, turma ou jardim de infância/escola, só pode 

concorrer com um trabalho.

Os trabalhos poderão utilizar qualquer tipo de suporte digital.

Cada trabalho deverá ter a seguinte informação:

- O nome do autor (individual) / ou autores (coletivo);

- Escalão em que se concorre;

- Nome, morada, telefone e endereço de correio 

eletrónico do estabelecimento de ensino.

» A falta de qualquer destes elementos é motivo de 

exclusão do concurso.

PRAZOS

O prazo para envio dos trabalhos termina no dia

22 de abril de 2021 (Dia Mundial da Terra).

ENTREGA DE TRABALHOS

Os trabalhos devem ser fotografados digitalmente, com a melhor 

resolução possível, e enviados diretamente para o endereço eletrónico: 

ambiente@fne.pt 

REGULAMENTO DO CONCURSO

 POR UM PLANETA MAIS VERDE



JÚRI DO CONCURSO
O júri será constituído por sete elementos:

- Representante da FNE;
- Representante da AFIET;
- Educador(a) de Infância;
- Professor(a) do 1º Ciclo do Ensino Básico;
- Professor(a) de Educação Visual;
- Professor(a) de Português;
- Professor(a)/Educador(a) com capacitação na área da fotografia.

DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS PREMIADOS
No dia 14 de maio de 2021 será divulgada a listagem dos trabalhos premiados, em cada 
modalidade, através da página de internet da FNE ( ) e de Facebook da FNE www.fne.pt
( ).www.facebook.com/fneduca

EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS
Os trabalhos premiados serão expostos/divulgados numa exposição virtual, promovida 
pela Federação Nacional da Educação (FNE) e pela Associação Para a Formação e 
Investigação em Educação e Trabalho (AFIET), que decorrerá no Dia Mundial do Ambiente, 
5 de junho, e que poderá ser consultada na página de internet da FNE ( ) e de www.fne.pt
Facebook da FNE ( ).www.facebook.com/fneduca

SESSÃO DE ENTREGA DE PRÉMIOS
Os prémios serão enviados aos vencedores, em data a combinar, ou entregues 
presencialmente junto do estabelecimento de ensino.

PRÉMIOS
Terão direito a prémio os três primeiros classificados de cada escalão.
Os trabalhos selecionados e os respetivos alunos, escolas ou turmas, verão associado o seu 
nome à plantação de uma árvore, que será plantada em data a divulgar, durante o ano de 
2021. Os alunos, escolas ou turmas, serão convidados a participar na plantação das 
respetivas árvores.
Os trabalhos coletivos relativos aos 1º e 2º escalões serão atribuídos à turma representada 
pelo respetivo professor ou educador.
Os alunos/turma e os estabelecimentos de ensino terão direito a Diploma de Participação.

Os prémios a atribuir aos três primeiros classificados de cada escalão serão os seguintes:
1º Prémio - Cartão oferta FNAC no valor de 200€
2º Prémio - Cartão oferta FNAC no valor de 100€
3º Prémio - Cartão oferta FNAC no valor de 50€

DISPOSIÇÕES FINAIS
Os trabalhos ficam pertença da organização, 
que os poderá utilizar como entender, 
nomeadamente com caráter público, em 
qualquer suporte.
A participação neste concurso implica a 
aceitação dos termos do presente 
Regulamento, pelo aluno e pelos seus 
responsáveis (pais, familiares ou tutores e 
professor orientador). 
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