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A Campanha SOS Cagarro decorre anualmente, nos meses de Outubro e Novembro, 

principal objectivo alertar a população açoriana para a necessidade de preservação desta ave marinha 

cagarro – que nidifica nos Açores. 

• O concurso “Este ano cria a tua Eco

Delgada. 

• Este concurso tem como objectivo demonstrar às crianças formas de agir e de intervir na preservação 

da ave marinha Calonectris diomedea borealis

• Podem concorrer crianças dos 6 aos 12 anos matriculadas nas escolas do 

com a supervisão de um professor ou adulto

• Os trabalhos devem respeitar as seguintes regras:

� Os trabalhos apresentados

construídas através da recuperação ou reutil

� A dimensão da caixa não deverá ultrapassar as seguintes medidas:

� Largura: 22 cm;

� Altura (caixa fechada): 26 cm;

� Comprimento: 43 cm.

� Os trabalhos devem ser individuais e devem apresentar uma mensagem alusiva ao tema do 

concurso. 

� Cada concorrente deverá apresentar apenas um trabalho.

� Os trabalhos devem ser acompanhados da ficha de inscrição no concurso

caixa e devidamente preenchida, disponível para download em 

http://www.amigosdosacores.ecotecapontadelgada.pt

� A entrega da ficha de inscrição vale como aceitação deste regulamento.

� Os trabalhos deverão ser entregues até dia 

Ecoteca de Ponta Delgada ou nos Serviços 

� Após a divulgação do trabalho vencedor

nas instalações da Ecoteca de Ponta Delgada.

Concurso 

“Este ano cria a tua Eco-caixa e salva um cagarro”

CCCCampanhaampanhaampanhaampanha        
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Regulamento 

A Campanha SOS Cagarro decorre anualmente, nos meses de Outubro e Novembro, 

principal objectivo alertar a população açoriana para a necessidade de preservação desta ave marinha 

O concurso “Este ano cria a tua Eco-caixa e salva um cagarro” é uma iniciativa da 

Este concurso tem como objectivo demonstrar às crianças formas de agir e de intervir na preservação 

Calonectris diomedea borealis, mais conhecida como cagarro. 

crianças dos 6 aos 12 anos matriculadas nas escolas do concelho de Ponta Delgada

com a supervisão de um professor ou adulto.  

Os trabalhos devem respeitar as seguintes regras: 

apresentados devem ser caixas de salvamento de aves marinhas que deverão ser 

construídas através da recuperação ou reutilização de materiais. 

A dimensão da caixa não deverá ultrapassar as seguintes medidas: 

Largura: 22 cm; 

Altura (caixa fechada): 26 cm; 

Comprimento: 43 cm. 

trabalhos devem ser individuais e devem apresentar uma mensagem alusiva ao tema do 

ncorrente deverá apresentar apenas um trabalho. 

Os trabalhos devem ser acompanhados da ficha de inscrição no concurso

devidamente preenchida, disponível para download em 

http://www.amigosdosacores.ecotecapontadelgada.pt 

A entrega da ficha de inscrição vale como aceitação deste regulamento.

Os trabalhos deverão ser entregues até dia 6 de Novembro de 2009

Ecoteca de Ponta Delgada ou nos Serviços de Ambiente de São Miguel.

pós a divulgação do trabalho vencedor, os concorrentes poderão levantar os seus trabalhos

coteca de Ponta Delgada. 

caixa e salva um cagarro” 

SOS Cagarro 2009SOS Cagarro 2009SOS Cagarro 2009SOS Cagarro 2009 

A Campanha SOS Cagarro decorre anualmente, nos meses de Outubro e Novembro, tendo como 

principal objectivo alertar a população açoriana para a necessidade de preservação desta ave marinha – o 

caixa e salva um cagarro” é uma iniciativa da Ecoteca de Ponta 

Este concurso tem como objectivo demonstrar às crianças formas de agir e de intervir na preservação 

concelho de Ponta Delgada, 

devem ser caixas de salvamento de aves marinhas que deverão ser 

trabalhos devem ser individuais e devem apresentar uma mensagem alusiva ao tema do 

Os trabalhos devem ser acompanhados da ficha de inscrição no concurso, fixada no interior da 

devidamente preenchida, disponível para download em 

A entrega da ficha de inscrição vale como aceitação deste regulamento. 

6 de Novembro de 2009 nas instalações da 

de Ambiente de São Miguel. 

rão levantar os seus trabalhos 
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• O Júri será nomeado pela Ecoteca de Ponta Delgada, sendo as suas decisões 

• Os trabalhos serão apreciados e avaliados 

resultado será divulgado em http://www.amigosdosacores.ecotecapontadelgada.pt

 

• O Júri atribuirá a cada trabalho uma pontuação, tendo em atenção os seguintes elementos de 

avaliação: 

- composição (materiais, cor, harmonia) (4);

- funcionalidade (3);  

- criatividade/originalidade (3). 

Pontuação máxima: 10. 

• Os trabalhos admitidos a concurso est

6 de Novembro de 2009. 

• O trabalho mais pontuado receberá um brinquedo lúdico

• Todos os participantes receberão um certificado de participação, a enviar por c

• A entrega do prémio realizar-

o premiado. 

• Qualquer esclarecimento relativo ao presente concurso poderá ser feito através dos seguintes canais 

de comunicação: 

 

� Página Web: http://www.amigosdosacores.ecotecapontadelgada.pt

� Correio electrónico: ecoteca.pontadelgada@azores.gov.pt

� Telefone e Fax: 296 654
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O Júri será nomeado pela Ecoteca de Ponta Delgada, sendo as suas decisões soberanas e irrevog

Os trabalhos serão apreciados e avaliados pelo Júri, o qual deliberará até dia 30 de Novembro. O 

http://www.amigosdosacores.ecotecapontadelgada.pt. 

atribuirá a cada trabalho uma pontuação, tendo em atenção os seguintes elementos de 

, cor, harmonia) (4); 

s trabalhos admitidos a concurso estarão expostos no Centro Comercial Sol-

O trabalho mais pontuado receberá um brinquedo lúdico-educativo: Barco solar telecomandado.

Todos os participantes receberão um certificado de participação, a enviar por c

-se-á durante o mês de Dezembro, em data, hora e local a combinar com 

Qualquer esclarecimento relativo ao presente concurso poderá ser feito através dos seguintes canais 

http://www.amigosdosacores.ecotecapontadelgada.pt 

ecoteca.pontadelgada@azores.gov.pt; 

296 654 620  

soberanas e irrevogáveis. 

, o qual deliberará até dia 30 de Novembro. O 

 

atribuirá a cada trabalho uma pontuação, tendo em atenção os seguintes elementos de 

-Mar, de 30 de Outubro a 

educativo: Barco solar telecomandado. 

Todos os participantes receberão um certificado de participação, a enviar por correio electrónico. 

á durante o mês de Dezembro, em data, hora e local a combinar com 

Qualquer esclarecimento relativo ao presente concurso poderá ser feito através dos seguintes canais 

 


