DESAFIO V - O VIDRO, A CORTIÇA E OS ODS
2º e 3º CEB, IPSS e Exploradores e Moços
A produção de vidro implica a utilização de areia, um bem cada vez mais escasso, e de energia. A reutilização
embalagens de vidro contribui, entre outros, para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nº
12: Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis, nº 13 Adotar medidas urgentes para combater as
alterações climáticas e os seus impactos, nº 15 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.
Com este desafio pretende-se que se destaque o contributo do vidro e da cortiça para o cumprimento dos Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O desafio
A Quercus sugere a elaboração de um cartaz, póster, escultura ou instalação que destaque a importância do vidro
para o cumprimento dos ODS e que os fotografe.
Com as fotografias, será criada uma galeria online onde será possível apreciar todos os trabalhos, e refletir sobre a
importância do vidro e da cortiça para atingir os ODS.

As regras:
- Todas as escolas do 2º e 3º CEB, as IPSS e os Grupos de Escuteiros poderão participar, enviando, no máximo, uma
fotografia por cada turma ou grupo (no caso de existência de várias turmas ou grupos);
- A fotografia deve ter boa qualidade;
- O envio das fotografias deverá ser via email, até ao dia 18 de março para o endereço
greencorkescolas@quercus.pt;
- A galeria online estará disponível para visita e votação a partir do dia 22 de março até dia 1 de abril;
- Serão premiados os 3 trabalhos mais votados sendo atribuídos prémios simbólicos às escolas/IPSS/escuteiros dos
trabalhos vencedores, e os vencedores serão anunciados a 5 de abril.

