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NO ÂMBITO DA GREEN WEEK VISEU 2019

CONCURSO ESCOLAR “NÓS NA ECONOMIA CIRCULAR”

“Nós na Economia Circular” é um concurso escolar destinado aos alunos que
frequentem o 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico (concurso Júnior) e do Ensino Secundário,
ou equivalente, e Ensino Superior (concurso Sénior) do Concelho de Viseu.
O concurso tem como objetivos promover o conhecimento da origem dos
materiais, água e energia e a sua valorização; estimular o interesse pela investigação,
criando nos alunos o espírito científico do desejo da descoberta, e tomando contacto
com a abordagem científica do rigor, da experimentação e do teste de hipóteses
formuladas; incutir nos alunos o sentido prático da aplicação de conceitos das mais
variadas áreas da Economia Circular.
“Nós na Economia Circular” pretende encorajar os alunos a pensar mais além
relativamente ao que existe nas suas vidas. Respondendo às questões: Como são
constituídos os materiais que utilizo no meu dia a dia? Quando já não preciso deles o
que faço? O que acontece às minhas coisas quando já não preciso delas? Será que
consigo retirar partes dos meus desperdícios e fazer coisas novas? Será que os objetos
que uso poderiam ter uma vida mais longa? Será que eu consigo criar na minha escola
uma atividade que leve todos a pensar como reduzir o seu impacte? Será que isso é bom
para a sociedade? Será que estou a contribuir para um desenvolvimento sustentável?
Os estudantes têm que concorrer em equipa, obrigatoriamente formada por um
mínimo de 3 e máximo de 5 elementos, distribuídos por um mínimo de dois e máximo
de quatro alunos, e por um ou dois professores que acompanharão e orientarão os
trabalhos.

Os participantes deverão preencher e submeter até 28 de fevereiro de 2019 o
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO, disponível em www.amb.estgv.ipv.pt
Venham participar!
Economia Circular
Ao longo dos anos, a União Europeia criou e implementou diplomas legais para
melhorar a qualidade do ambiente e, consequentemente, a qualidade de vida dos
cidadãos e do ecossistema. Hoje em dia, está a ser dada uma atenção especial à
economia circular. A economia circular é um modelo que visa redefinir o
desenvolvimento, centrando-se em benefícios para toda a sociedade. Implica
gradualmente dissociar a atividade humana do consumo de recursos finitos e projetar
uma sociedade sem resíduos. Este concurso pretende incorporar nos jovens uma ideia
diferente de pensar como a nossa economia poderia trabalhar: uma Economia Circular.
O concurso enquadra-se num programa mais vasto da Green Week Viseu, que
vai decorrer entre 13 e 17 de maio de 2019.
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