
 

Green Cork Escolas 2020/2021 – A cortiça no Ano Internacional da 
Eliminação do Trabalho Infantil 

Desafio – Sobreiro dos Direitos 
A Organização das Nações Unidas (ONU) reconheceu este ano a importância da eliminação do 

trabalho infantil, sendo um dos seus objetivos zelar pela proteção dos direitos das crianças, que incluem 

o direito a não trabalhar, a serem protegidas da venda e do tráfico, e a viverem num ambiente seguro, 

próspero para o seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral e social. 

Estando o direito a um ambiente seguro e estável, que garanta o direito à vida e ao 

desenvolvimento da criança, presente na Declaração Universal dos Direitos da Criança, é imperativo 

estabelecer uma relação entre estes direitos e a proteção do meio ambiente. 

A cortiça tem um grande potencial no combate às alterações climáticas, já que ao reutilizá-la é 

possível reter o CO2, um dos principais gases com efeito de estufa, que é libertado se a cortiça for 

incinerada ou entrar em decomposição. Além disso, a reciclagem das rolhas de cortiça permite financiar 

a plantação de árvores de espécies autóctones, como o próprio sobreiro, multiplicando-se assim a 

capacidade de absorção de CO2. 

Neste contexto, a Quercus convida os alunos do 2º e 3º ciclo do ensino básico a participarem 

no desafio “Sobreiro dos direitos”. Para participar, basta elaborarem um desenho ou escultura de um 

sobreiro, feito a partir de rolhas de cortiça, cujas folhas devem apresentar os direitos das crianças e 

adolescentes, presentes na Declaração Universal dos Direitos da Criança. 

Regras do desafio: 

- Cada escola poderá enviar apenas um trabalho a desafio; 

- O desafio está aberto unicamente às escolas do 2º e 3º ciclo do ensino básico; 

- O sobreiro pode ser construído em formato 2D ou 3D, desde que seja utilizada a cortiça; 

- As folhas do sobreiro têm de conter os direitos das crianças, e podem ser feitas noutro 

material, de preferência reciclável; 



 

- Para concorrer, deve ser enviada até dia 10 de maio, para o greencork@quercus.pt, uma 

foto ou vídeo curto (máximo 10 segundos) que mostre o sobreiro construído; 

- Será realizada uma votação no Facebook da Quercus, de 17 a 31 de maio, e os três trabalhos 

mais votados serão premiados, sendo os vencedores anunciados a 4 de junho. 


