
Agrupamento de Escolas Caranguejeira e Sta Catarina da Serra 
Address:  Rua J. Moreira 101 - 2420 -115 Caranguejeira – Portugal 

NIF: 600080633 (Fiscal number) 
 
Concurso:  

“Uma mala nova, feita de roupa usada”, dinamizado pela Brigada do Ambiente (GEEP). 

Objetivo: Reutilizar material usado, velho e até mesmo estragado na confeção de peças novas: 

mala ou saco. 

Inscrições: A decorrer até dia 12 de abril. Deves inscrever-te enviando um mail para 

geepportugal@hotmail.com com as seguintes informações:  

- Nome, ano e turma; 

- Material que vais utilizar (camisola, t-shirts, ganga,…); 

Regulamento: 

1. Fazer uma mala/saco de roupa velha, usada ou estragada, ORIGINAL, CRIATIVA e de 

fácil execução; 

2. Elaborar uma página com esquema de confeção em Português e Inglês – passo a passo 

- (deverás pedir ajuda ao teu professor de Inglês); 

3. Deve incluir o símbolo do GEEP e deve ter espaço para lhe ser acrescentado um 

slogan; 

4. A mala/saco pode ser confecionada em casa e com ajuda. Podes utilizar a máquina de 

costura; 

5. Os trabalhos deverão ser entregues no 1º dia de aulas do 3º período, 22 de abril, à 

professora Sandra Manuel (entre as 14 e as 17.30). Após este dia não serão aceites 

trabalhos e as candidaturas serão excluídas; 

6. Os trabalhos deverão estar devidamente identificados com nome, ano e turma. 

Júri: 

- Professor de Inglês; 

- Professor de EV; 

- Elemento do Órgão de Gestão; 

- Coordenadora do projeto. 

Prémios: 

- 1º lugar: 1 cheque prenda no valor de 25€; 

- 2º e 3º lugares: Prémio surpresa. 

Todos os trabalhos serão expostos no Dia Aberto e receberão diploma de participação. Os 3 

melhores trabalhos irão participar no concurso a realizar no Chipre, entre os países parceiros 

do GEEP. 

    Be Safe…Stay green! 
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