


Desafie as crianças da sua turma a realizar uma atividade 
de Natal em família, durante as férias!
Vamos limpar a Floresta!
A floresta está repleta de seres vivos e esta biodiversidade 
deve ser conservada!
Neste Natal vamos, em família, retirar todos os materiais que 
prejudicam este ecossistema e dar-lhes uma nova vida, 
transformando-os em decorações natalícias. 

OBJETIVO
Deixar as florestas e zonas naturais saudáveis! 
Reutilizar, Reciclar, Reaproveitar!

DESAFIO NATAL



No início do 2º período as crianças devem ter levado para a 
escola as decorações feitas durante as férias de Natal e a 
turma, com a ajuda do docente, deve construir um Mural do 
Natal. Neste deverão colocar todas as decorações feitas por 
cada criança e tentar que este mural seja ou esteja num 
espaço comum da escola, por exemplo utilizar uma parede da 
biblioteca da escola. O docente deve enviar uma fotografia 
deste mural na mesma pasta onde constam as fotografias 
por aluno. 

para as Turmas

Desafiamos as crianças a passar um momento em família no 
meio da natureza, num bosque, numa floresta, num parque ou 
num jardim. Durante este momento as crianças deverão 
apanhar todos os resíduos poluentes e não naturais que 
encontrarem, como plásticos, embalagens, caixas, entre 
outros. Podem também apanhar coisas naturais caídas no 
chão, como bolotas, pinhas, folhas, galhos, entre outros 
(nunca arrancar do chão ou das árvores) para completar as 
decorações. 
Com os materiais recolhidos devem fazer decorações de 
Natal e levá-las para a escola no início do 2º período.
O docente deve enviar uma pasta cujo nome deve ser a 
identificação da escola e da turma correspondente (por 
exemplo EB de Alfornelos_4D) e uma fotografia do trabalho 
desenvolvido por cada aluno cujo ficheiro deve ter o nome do 
aluno (por exemplo: S. Fernandes - para Sara Fernandes).

para as Famílias

COMO PARTICIPAR?

DESAFIO NATAL



ODS 15. Proteger a Vida Terrestre
PROTEGER, RESTAURAR E PROMOVER O USO SUSTENTÁVEL DOS ECOSSISTEMAS 
TERRESTRES, GERIR DE FORMA SUSTENTÁVEL AS FLORESTAS, COMBATER A 
DESERTIFICAÇÃO, TRAVAR E REVERTER A DEGRADAÇÃO DOS SOLOS E TRAVAR A 
PERDA DE BIODIVERSIDADE.

Prevenir ameaças à biodiversidade. Garantir a conservação, 
restauração e uso sustentável dos ecossistemas terrestres e de água 
doce, incluindo florestas, pântanos, montanhas e terras secas. 
Promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos 
de florestas. Deter o desmatamento. Combater a desertificação e 
restaurar terras e solos degradados.

ODS 12. Produção e consumo sustentáveis
GARANTIR PADRÕES DE CONSUMO E DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEIS.

Reduzir o desperdício global de alimentos na produção e 
consumidor. Alcançar a gestão ambientalmente saudável de 
produtos químicos ao longo do seu ciclo de vida. Reduzir 
substancialmente a geração de resíduos por meio da 
prevenção, redução, reciclagem e reutilização.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) – O QUE SÃO?
A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, adotada por todos os Estados-Membros das Nações Unidas em 2015, e que 
entrou oficialmente em vigor em 2016, define as prioridades e aspirações do desenvolvimento sustentável global para 2030 e procura 
mobilizar esforços globais à volta de um conjunto de objetivos e metas comuns. Existem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) que representam um apelo urgente à ação de todos os países para, até 2030, cumprir as metas destes objetivos.

Reciclar e reutilizar materiais em fim de vida evita a compra 
de materiais novos, permitindo um consumo mais sustentável

Limpar as áreas naturais à nossa volta é por si só um gesto 
para PROTEGER a VIDA TERRESTRE
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Esta ficha formaliza o trabalho desenvolvido pela turma e 
permite ajudar na classificação final da participação da 
mesma. Pelo que os docentes para participarem no desafio 
turma devem apresentar um documento que inclua os seguintes 
pontos:
• Identificação escola (nome, localidade, concelho)
• Identificação docente responsável (nome, função)
• Identificação do ano e turma
• Nº crianças que colaboraram no trabalho
• Materiais utilizados para a construção do mural (se 

aplicável)

• Originalidade e criatividade dos objetos decorativos 
‘inventados’ com materiais recolhidos na floresta, jardim, 
parque ou bosque

• Mínima utilização de materiais adicionais (fita-cola, 
confettis, glitter, entre outros)

Mural do Natal – participação em turma
• Todos os critérios acima descritos
• Preencher ficha técnica (ver ao lado) 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO FICHA TÉCNICA

DESAFIO NATAL

Caso o(s) ficheiro(s) exceda(m) os 3 MB, deverão recorrer à plataforma 
WeTransfer ou Google Drive e enviar apenas o link.
A data limite de participação é o dia 6 de janeiro.

https://wetransfer.com/
https://www.google.com/intl/pt-PT/drive/


A cada criança/família vencedora (3 crianças no total) será 
atribuído um Kit com produtos das empresas associadas da 
BIOND.
A cada turma vencedora (3 turmas no total) será atribuído um 
Kit a cada criança da turma.

NOTA 1: idealmente os prémios serão atribuídos por ciclo, ou 
seja, serão atribuídos prémios a 3 crianças vencedoras que 
correspondem a 3 famílias diferentes e idealmente cada 
criança deverá pertencer a cada ciclo de ensino: pré-escolar, 
1º ciclo e 2º ciclo do ensino básico.

NOTA 2: as turmas vencedoras podem ou não ser as mesmas 
turmas da criança vencedora.

PRÉMIOS FONTES

OBJETIVOS de DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Saber tudo aqui!

BIOND – Forest Fibers from Portugal
A CELPA – Associação da Indústria Papeleira agora 
é BIOND – Forest Fibers from Portugal
Saber tudo aqui!

DESAFIO NATAL

A leitura deste Regulamento não dispensa a leitura do Regulamento Geral, que pode 
ser consultado aqui. 

https://ods.pt/
https://www.youtube.com/watch?v=hzmgruk52tg&ab_channel=Biond-ForestFibersfromPortugal
https://missao360.com/wp-content/uploads/2022/10/Regulamento-Geral-Missa%CC%83o-360_Celpa.pdf



