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PROGRAMA BANDEIRA AZUL DA EUROPA 

Atividades de Educação Ambiental 

Desafio de Expressão Plástica  

“Em tempos de pandemia “Em tempos de pandemia “Em tempos de pandemia “Em tempos de pandemia EUEUEUEU    cuido do AMBIENTE!”cuido do AMBIENTE!”cuido do AMBIENTE!”cuido do AMBIENTE!”    

A proteção dos Ecossistemas depende de todos nós 

Enquadramento:  

Anualmente, nos complexos balneares e praias do Município do Funchal, que cumpram os 

critérios exigidos, é hasteada a Bandeira Azul, um Galardão de Qualidade Ambiental. Um dos 

critérios para atribuição deste galardão é a dinamização de atividades de Educação Ambiental e 

para o Desenvolvimento Sustentável, nesses espaços. 

O tema anual para 2021 é “Recuperação de Ecossistemas”. Tendo em conta o tema anual e, os 

efeitos ambientais nefastos, resultantes da situação epidemiológica que vivemos, em especial o 

abandono no chão de materiais descartáveis, máscaras e luvas, a Frente MarFunchal, E.M., 

entidade gestora dos complexos balneares e praias do Município, em parceria com a Câmara 

Municipal do Funchal – Departamento de Educação e Qualidade de Vida, lança o Desafio “Em 

tempos de pandemia EU cuido do AMBIENTE”. 

 

Objetivo: 

Elaborar uma proposta de cartaz, com vista a alertar para a deposição dos materiais descartáveis 

– luvas e máscaras – nos contentores indicados, bem como, para os malefícios nos ecossistemas 

terrestres e marinhos, resultantes do seu abandono no chão.  

De entre as propostas apresentadas serão selecionadas, pelos técnicos da Frente MarFunchal, 

E.M., as que apresentem uma mensagem visualmente mais apelativa. Os cartazes selecionados 

serão impressos e afixados junto aos contentores que estarão distribuídos pelos vários 

complexos balneares e praias.  

 

Destinatários: 

Alunas/os dos estabelecimentos de ensino do Município do Funchal e Serviços Técnicos de 

Educação Especial, utentes de associações de carácter cultural, social e/ou desportivo e dos 

serviços na área social da Autarquia (centros comunitários, ginásios e universidade sénior). A 

participação poderá ser individual ou coletiva, sendo aceite apenas 1 (uma) proposta de cartaz 

por participante ou grupo de participantes. 

 

Formato: 

As propostas de cartaz deverão ser originais e elaboradas utilizando as seguintes técnicas: 

desenho, pintura, recorte e/ou colagem, com o tamanho mínimo de uma página formato A3, 

preenchendo toda a área disponível. Deverão incluir uma mensagem, com um tipo de letra e 

tamanho legível, em português e inglês. A imagem elaborada na modalidade individual deverá 

estar identificada com o nome da/o participante e da instituição e, caso se aplique com o ano 

de escolaridade. A imagem elaborada na modalidade coletiva deverá estar identificada com o 

nome da instituição e do grupo. 
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Entrega: 

As imagens deverão ser enviadas em formato digital, com a máxima qualidade possível, para o 

email do Departamento de Educação e Qualidade de Vida – educacao@cm-funchal.pt – até                      

12 de março 2021. 

Será enviado um email a confirmar a receção do(s) ficheiro(s). 

 

Divulgação: 

Os cartazes selecionados serão afixados nos complexos balneares e praias durante a época 

balnear que decorre de junho a setembro. 

Todos os cartazes elaborados no âmbito deste desafio serão divulgados nas Páginas de Facebook 

“Funchal Cidade Educadora” e “Frente MarFunchal”, disseminando a mensagem por toda a 

comunidade virtual destas redes sociais. 

 

Direitos de autor: 

Os participantes assumem total responsabilidade sobre a autoria dos trabalhos, desprovendo-

se as entidades organizadoras de qualquer responsabilidade sobre plágios. Os participantes 

cedem total e exclusivamente os direitos de reprodução e publicação dos trabalhos às entidades 

organizadoras. 

 

Considerações gerais: 

Todo e qualquer esclarecimento relativo às condições de participação deverá ser solicitado ao 

Departamento de Educação e Qualidade Vida através do correio eletrónico educacao@cm-

funchal.pt  ou do telefone 291 233 922. 


