DESAFIO VII - CICLO DE WEBINARES - O VIDRO, A CORTIÇA E OS ODS
Todas as entidades inscritas (Escolas, IPSS e Escuteiros)
Pretende-se com este ciclo de webinares fomentar a capacidade de pesquisa, o espírito critico e a criatividade dos
alunos, utentes e escuteiros com o acompanhamento dos seus professores e monitores, em torno da
sustentabilidade dos dois materiais (cortiça e vidro) e os seus contributos para cada uma das metas dos 17 ODS.
Fazemos o desafio a todas as entidades escritas a submeterem um guião (texto ou diapositivos) para apreciação

O cronograma
3 de março

- Abertura do desafio;

5 de abril

- Data limite para o envio dos guiões;

22 de abril

- Divulgação dos 5 vencedores em cada ciclo de estudo ou faixa etária equivalente;

6 de maio

- Dia dos Webinares do 1º e 2º CEB e faixa etária equivalente de IPSS e Escuteiros

13 de maio

- Dia dos Webinares do 3º CEB, Secundário e Profissional, e faixa etária equivalente IPSS
e Escuteiros

As regras:
- O envio do guião tem que ser enviado no formato de texto ou apresentação de diapositivos, até à data limite
estipulada, para o email greencorkescolas@quercus.pt;
- Cada IPSS, escola ou grupo de escuteiros pode apenas enviar um guião a desafio (por cada ciclo de estudos no
caso das escolas: Jardim de Infância e 1º ciclo; 2º ciclo; 3º ciclo; ensino secundário/profissional ou faixa etária
equivalente no caso das IPSS e Escuteiros).
- A apresentação deve ser preparada de forma a ter a duração máxima de 15 minutos;
- Serão selecionados 5 guiões submetidos para o grupo de alunos/utentes/escuteiros e professor ou monitor
realizem uma apresentação publica que ficará gravada e disponível online na página oficial do Green Cork e na
página Facebook do projeto;

- Os selecionados terão de comparecer no Webinar na hora e data estipuladas, através do link enviado até 24
horas antes pela organização;
- Haverá um webinar por cada ciclo de estudos, 4 webinares no total, sendo integrados as IPSS e Escuteiros de
acordo com a média das faixas etárias equivalentes a cada um dos ciclos de ensino;
- No final de cada Webinar, será submetido um formulário online para a votação das 5 apresentações por parte
de todos os presentes, sendo premiadas os três vencedores com mais votos, (doze vencedores no total dos 4
Webniares);
- Todas as escolas, IPSS e grupos de escuteiros participantes nas campanhas e no Programa Green Cork Escola
estão convidadas a assistir aos quatro Webinars programados.

