


Critérios de Avaliação

1)Adequação e articulação com o tema da EE e rigor

na aplicação dos conceitos (1 a 5 pontos);

2)Capacidade de resposta à questão: “Como poupei

eletricidade em casa, durante as férias de Natal?”

(1 a 5 pontos);

3)Qualidade em termos gráficos (1 a 5 pontos);

4)Criatividade e originalidade (1 a 5 pontos).



Os trabalhos aqui expostos foram os

escolhidos pelo júri para serem sujeitos

à sua avaliação, sendo representativos

dos 3 trabalhos entregues.



Lisboa



Leão de Arroios
19

Formato: Vídeo
LINK

Explicação: Vídeo realizado em casa demonstrando diversas formas de poupar eletricidade, combinando vídeo e desenho.

https://lisboaenova-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/admin_lisboaenova_org/EeuCyOW3yaFHvvpLBvHoU5IBtxAtB1y_G08KhIJulclVRQ?e=j384fP


Ester Janz
17

Formato: Vídeo

Explicação: Vídeo realizado em contexto de sala de aula, onde a aluna apresenta à turma como poupou eletricidade em casa, 
com o apoio de um PPT feito em casa



Associação Infante Sagres
17

Formato: Vídeo

Explicação: Vídeo realizado em casa, passando por várias divisões e dias, demonstrando as várias formas como foram  poupando 
eletricidade.



Paulino Montez
17

Formato: Livro

Explicação: Documento, que combina texto, desenho e fotografias, revelando o envolvimento da família e como pouparam 
energia em casa. 



Real Colégio de  Portugal
15

Formato: Livro

Explicação: Livro interativo, que permite ao leitor ver o antes e depois das ações que levaram à poupança elétrica através de
folhas que deslizavam  



Nº1 de Lisboa
13

Formato: Cartaz



Aida Vieira
11

Formato: Desenho

Explicação: Três desenhos que refletem algumas formas de produção de energia e brinquedos que têm um uso eficiente da 
energia



Amadora



Vasco Martins Rebolo
18

Formato: Vídeo
LINK

Explicação: Vídeo em formato de “telejornal”, onde o aluno, através da sua personagem “Agente Poupança”, dá 3 dicas que usou 
para poupar energia, revelando investigação sobre o tema

https://lisboaenova-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/admin_lisboaenova_org/EW1i4jARUMJHpHJneKgZYqEBa_wklb8lYggir86faZRcJw?e=Idxj4Z


EB1 da Brandoa
17

Formato: Cartaz

Explicação: Neste trabalho com recortes de desenhos e fotografias, acompanhados de pequenos textos, o aluno mostrou como 
envolveu a família neste projeto de poupança.



Colégio de Alfragide
17

Formato: Vídeo
LINK

Explicação: Pequeno vídeo realizado em casa onde mostra, em várias divisões, o que se pode fazer para poupar energia.

https://lisboaenova-my.sharepoint.com/personal/admin_lisboaenova_org/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadmin%5Flisboaenova%5Forg%2FDocuments%2FPublic%2F95%5FSENSIBILIZACAO%2FESCOLA%20%2B%20Eficiente%2FCompeti%C3%A7%C3%A3o%2FAvalia%C3%A7%C3%A3o%20Juri%2FDesafio%202%2FAmadora%2FCol%C3%A9gio%20de%20Alfragide%2FJoana%201%2E%C2%BA%20ano%20Colegio%20AlfragidePROF%2EVIvianeMENDES%2EMOV&parent=%2Fpersonal%2Fadmin%5Flisboaenova%5Forg%2FDocuments%2FPublic%2F95%5FSENSIBILIZACAO%2FESCOLA%20%2B%20Eficiente%2FCompeti%C3%A7%C3%A3o%2FAvalia%C3%A7%C3%A3o%20Juri%2FDesafio%202%2FAmadora%2FCol%C3%A9gio%20de%20Alfragide


Terra dos Arcos
15

Formato: Cartaz

Explicação: Cartaz que explica a experiência que o aluno realizou em casa com a família. 



Luís Madureira
15

Formato: Cartaz

Explicação: Nesta Cartaz  o aluno, através de desenhos acompanhados de pequenas frases, revelou o que fez e não fez para 
conseguir poupar energia.



Sacadura Cabral
13

Formato: Livro

Explicação: Pequeno livro onde ilustrado com desenhos e recortes, onde o aluno escreveu à mão o que se fez e se faz em sua 
casa para poupar energia.



Ricardo Alberty
11

Formato: Desenho

Explicação: 3 desenhos onde os alunos tentaram responder como pouparam energia em casa durante as férias de Natal.



Sintra



Colégio dos Plátanos
19

Formato: Vídeo
LINK

Explicação: Neste Vídeo, com a ajuda do irmão, o aluno foi exemplificando o que se deve fazer para poupar energia.

https://lisboaenova-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/admin_lisboaenova_org/EYkm5lRXuJ9Dje0TEmNO8WYBnNI1kZt_dunboQmk4rJoOg?e=fHZAKq


EB1 Lourel
17

Formato: PPT
LINK

Explicação: Ao longo do Powerpoint, com o apoio de fotografias, a aluna mostra como poupou eletricidade em casa. 

https://lisboaenova-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/admin_lisboaenova_org/EbDtHsd3PgtNqt5NUuykCqIBIg877H-95FY6Ruv3Ojw0xA?e=ijokEU


António Torrado
17

Formato: PPT
LINK

Explicação: Ao longo do Powerpoint o Aluno vai mostrando os desenhos do que fez para poupar energia e de como a família 
também participou.

https://lisboaenova-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/admin_lisboaenova_org/EUhOaeDcDY9Ek_vyqhbUyBUBtZ-Ych11HeQCIlO_G0H4oA?e=a72e6X


Casal da Cavaleira
16

Formato: Vídeo
LINK

Explicação: Durante o vídeo a aluna foi nos dizendo, com os balões, o que teve em atenção para poupar energia em casa, logo de 
seguida exemplificava.

https://lisboaenova-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/admin_lisboaenova_org/EXIaxbGUIiBJsHi96FLznO0Biuajn7DK1lmzYHmcTsXWzw?e=hvGiMe


EB1 Algueirão
15

Formato: Cartaz

Explicação: Nesta Cartaz temática, cada bola de natal que era levantada revelava uma das maneiras que o aluno usou para 
poupar energia durante o natal.



São Marcos
14

Formato: Vídeo
LINK

Explicação: Durante o vídeo a aluna mostrou porque é que é importante apagar luzes e desligar os electrodomésticos.

https://lisboaenova-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/admin_lisboaenova_org/ESBH-ei32ARAsLjfBywb7NABcGNZEWxFCV40iipSpW8Wgw?e=AdEk4Z


Mestre Domingues Saraiva
13

Formato: Vídeo

Explicação: Durante o vídeo, a aluna foi revelando os seus truques para poupar eletricidade, muitas vezes matava a curiosidade à
mãe e explicava porque é que tomava aquelas ações.


