NATAL SEM RESÍDUOS 3
REGULAMENTO DA ATIVIDADE
No âmbito da Semana Europeia de Prevenção de Resíduos 2018 (SEPR18), que decorre entre 17 a 25 de Novembro de 2018, a
DECOJovem promove a terceira edição do desafio online de fotografias, denominado Desafio Natal sem Resíduos… de Plástico.
A 10.ª edição da SEPR18 procura alertar para o problema dos resíduos e sensibilizar a população para a sua redução e prevenção,
convidando pessoas e instituições a desenvolver ações que promovam a redução e prevenção de resíduos.
Este ano, a DECOJovem participa com a implementação da terceira edição do Desafio Natal Sem Resíduos, uma iniciativa
especialmente dirigida às escolas de Portugal continental e Regiões Autónomas da Madeira e Açores.

OBJETIVOS
O principal objetivo deste desafio é sensibilizar os jovens consumidores para:
 A prevenção de resíduos, desde o momento da compra dos produtos;
 A redução do uso de embalagens de plástico;
 A reutilização das embalagens de plástico.

DESTINATÁRIOS
Este é um desafio, dirigido a alunos desde o 1.º CEB ao 3.º CEB (regular e vocacional), em que os alunos podem concorrer por
turma, com o apoio de um professor responsável.

PARTICIPAÇÃO
O professor responsável pela turma participante deve aceder à Plataforma DECOJovem, em www.escolas.decojovem.pt e
seguir as indicações:

1. Registar a sua escola na plataforma DECOJovem, caso esta não pertença à rede de escolas DECOJovem1, e registar-se
como professor.

2.
3.
4.
5.

Iniciar a sessão na plataforma (inserção do username e password).
Aceder à área NATAL SEM RESÍDUOS 3.
Adicionar o nome e ano da turma em NOVA PARTICIPAÇÃO, identificando o número de elementos.
Adicionar a fotografia e legenda da árvore de Natal, construída pela turma participante. Os alunos não deverão aparecer
na fotografia.

6. Aceitar o REGULAMENTO DA ATIVIDADE, os TERMOS E CONDIÇÕES e a POLÍTICA DE PRIVACIDADE da DECOJovem.
O preenchimento da ficha de participação é obrigatório para posterior avaliação. Cada formulário de participação corresponde à
participação de UMA TURMA.
A realização da inscrição na atividade NATAL SEM RESÍDUOS 3 implica o conhecimento e aceitação integral dos presentes termos
e condições. Nesse pressuposto, na sequência da inscrição, o professor responsável compromete-se a concluir a participação,
submetendo a fotografia à apreciação do júri, de acordo com as regras e prazos definidos no presente regulamento.

Inscrições de 19 de novembro a 14 de dezembro de 2018

FOTOGRAFIA A SUBMETER

1

A DECOJovem é um programa educativo gratuito promovido pela DECO, dirigido às escolas do ensino básico, secundário, vocacional e
profissional, alunos e professores, enquanto estrutura de apoio, fonte de informação e formação, centro de recursos e um sítio para
divulgar os projetos na área da Educação do Consumidor.
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O professor responsável deverá incentivar a sua turma a dar uma nova vida a embalagens, sacos ou outros materiais de plástico…
e, cada turma, usando a sua criatividade, deverá construir uma árvore de Natal apenas com reutilização de produtos de plástico.
Após a construção, deverá tirar uma fotografia da árvore de Natal. Os alunos não deverão aparecer na fotografia.
O professor responsável deverá aceder à Plataforma DECOJovem, em www.escolas.decojovem.pt, preencher o formulário do
Natal sem Resíduos 3 e submeter a fotografia da árvore construída pela turma.
Junto da fotografia original do trabalho da turma, o professor responsável deverá registar o testemunho da turma participante
sobre uma boa prática de prevenção dos resíduos utilizados para a construção da árvore de Natal, na legenda do formulário de
PARTICIPAÇÃO.

PRAZOS DA INICIATIVA
DE 19 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2018

JÚRI DA ATIVIDADE
Os prémios do Natal Sem Resíduos 3 serão atribuídos por um júri constituído pela equipa da DECOJovem.
O júri avaliará as fotografias dos participantes de acordo com os critérios de avaliação aqui definidos, premiando melhor
fotografia que com a sua qualidade e originalidade, mais contribuíram para a sensibilização e adoção de boas práticas de
prevenção de resíduos, junto dos consumidores.
As decisões do júri são definitivas e não podem ser alvo de recurso.
Ao júri reserva-se o direito de não atribuir prémios, caso a qualidade das fotografias submetidas não seja considerada satisfatória
ou não sirva os objetivos da iniciativa.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação das fotografias submetidas terá em conta os seguintes critérios de avaliação. Os critérios de avaliação estão
apresentados segundo uma ordem decrescente de importância (do mais importante para o menos importante).

1º.
2º.
3º.
4º.

Criatividade e originalidade (30%)
Cumprimento do regulamento da atividade (25%)
Qualidade e execução técnica (30%)
Clareza da linguagem da legenda da fotografia (15%)

PRÉMIOS
Os alunos da turma que submeter a melhor árvore de natal receberão prémios simbólicos.

DIVULGAÇÃO DOS VENCEDORES
Os vencedores do desafio Natal sem Resíduos 3 serão divulgados no site da DECOJovem a 4 de janeiro de 2018. Todos os
professores responsáveis pelos alunos vencedores serão notificados por email e/ou telefone.

DIREITOS SOBRE OS TRABALHOS
Considera-se que, no ato de inscrição, os participantes aceitam todas as condições expressas no regulamento desta atividade.
Todos os conteúdos, vídeos, imagens ou fotografias inseridas no site da DECOJovem, pelos participantes, são da inteira
responsabilidade dos mesmos, excluindo-se qualquer responsabilidade da DECO nesse âmbito.
Considera-se que ao aceitarem o presente regulamento no ato de inscrição e ao tornarem público a fotografia do objeto criado,
os autores permitem à DECO a divulgação da mesma no site da DECOJovem, renunciando qualquer compensação financeira ou
outra que disso pudesse resultar.
Os participantes mantêm o direito de serem considerados os autores dos trabalhos apresentados. Sempre que a DECO divulgue
o link de acesso às fotografias, os participantes serão identificados como autores do respetivo trabalho.
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DISPOSIÇÕES FINAIS
A participação no Natal sem Resíduos 3 implica a concordância com os termos do presente regulamento.
A DECO reserva o direito de divulgar o link de acesso a qualquer uma das fotografias submetidas a avaliação da iniciativa, fazendo
sempre a identificação dos autores.
A DECO reserva o direito de alterar as condições do regulamento, tornando-se aquelas efetivas após a sua divulgação, em
www.decojovem.pt. Estas medidas serão sempre de carácter excecional e serão alvo de aviso prévio a todos os participantes
registados na atividade, via e-mail.
Todos os casos omissos no presente regulamento serão devidamente apreciados pela DECO e as suas decisões serão definitivas.
A presente atividade não constitui qualquer tipo de modalidade de jogos de fortuna ou azar, não estando a atribuição dos
prémios dependente da sorte.

INFORMAÇÕES E CONTACTOS
Quaisquer dúvidas respeitantes ao NATAL SEM RESÍDUOS 3 podem ser esclarecidas junto da DECO, através dos contactos das
equipas da DECOJovem.
Todas as informações referentes à atividade estão disponíveis no site da iniciativa, em www.decojovem.pt.
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