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O concurso pretendeu contribuir para a sensibilização 
ambiental, a valorização dos resíduos e da reciclagem 
e a criatividade. Os resultados estão à vista. 
Os cerca de 60 trabalhos envolveram mais de 100 
participantes que se reuniram em torno de um projeto 
comum: a reutilização de materiais para a produção 
de obras que atraem o olhar, exprimem sentimentos 
e emoções, expressam vontades e vivências, 
produzem sons, luz e movimento numa atitude lúdica, 
didática e seguramente de responsabilidade social 
e ambiental. Não é obrigatório ser artista, basta 
compreender a relação entre reciclar e arte, e querer 
contribuir para um Mundo mais sustentável.

Cristina Delerue-Matos

Numa era de combate à depleção dos recursos 
naturais, com a consequente apologia da economia 
circular, a arte traz beleza e suavidade à recuperação 
do resíduo, do material em fim de vida. No percurso 
inverso, o da reintrodução na cadeia de valor, o resíduo 
substitui, qual salvador, a matéria-prima fóssil! 
E se esse percurso inverso for feito com ARTE? 
Aí, o resíduo, ganha vida, faz-se novo.

Quitéria Antão
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Despregar

Escola Artística Soares dos Reis
Rita Silva e Isabel Silva

Cartão, papel, embalagens plásticas, 
componentes metálicos
dimensão: aproximadamente o tamanho real

Despregar foi um projeto realizado por Isabel Silva 
e Rita Silva, um grupo de alunas do curso artístico 
especializado da Escola Secundária de Rio Tinto e da 
Escola Artística de Soares dos Reis, respetivamente. O 
grupo escultórico foi feito através de vários materiais 
reciclados, nomeadamente, cartão, papel, embalagens 
plásticas e também componentes metálicos que compõem 
a estrutura que suporta as estátuas. O projeto foi 
baseado na ideia de um soldado que por um processo de 
metamorfose se vai transformando numa águia, criando 
assim, uma composição que evoca força, movimento, 
e sobretudo liberdade, na medida em que existe um 
desprendimento da terra e o alcance dos céus.

1º prémio
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Metamorfose

Candidatura livre . Carlos Manuel G. Souto Neves

Garrafas de Coca-Cola , Sacos de 
plástico, leds aproveitados

Trabalho feito com um simples ferro de soldar. Enquanto 
houver mentes criativas, haverá sempre algo a renovar.

2º prémio
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Um Olhar Pelo Porto

Candidatura livre . Isabel Filipa Ribeiro Alves

Revistas, folhetos publicitários, cartão, 
madeira, rolhas de cortiça e folhas de madeira 
para a capa da memória descritiva
dimensões: 105 x 75cm

Este trabalho consiste num quadro em mosaico com 
uma imagem do Porto e Vila Nova de Gaia, dando maior 
destaque à cidade do Porto e à ponte D. Luís. O mosaico é 
composto por quadrados de papel e cortiça de 1cm, o que 
perfaz um total aproximado de 7875 peças de várias cores. 
A formação de uma imagem com estas características 
permite a quem está a visualizar, uma notória ilusão 
de ótica que quanto mais afastado se está da imagem 
melhor se distingue os detalhes. É como se a imagem 

2º prémio

fosse construída através de “pixéis”, efeito que só é 
possível conseguir quando aplicada a arte. Alguns detalhes 
como a utilização das rolhas de cortiça fazem lembrar as 
famosas caves do vinho do Porto, bem como os barcos 
rabelo que outrora transportavam o vinho através das 
águas do rio Douro. O que se pretende com este trabalho 
é mostrar que é possível fazer arte através da reciclagem 
de materiais comummente utilizados no nosso dia-a-dia.



12

Árvore colorida

Escola de Rebordosa (Profª Gina Chaves)
Turma 9ºRB

Cápsulas de café, esferovite
dimensões: 120 x 120 x 10cm

Árvore com forma simplificada feita com a reciclagem de 
muitas cápsulas de café, numa estrutura de esferovite, 
revestida com jornal e folhetos comerciais. As cores 
utilizadas na copa pretendem salientar a relação entre 
a natureza e a humanidade, isto é entre a natureza-
verde e a humanidade- dourado e prateado. Como cores 
fundo representa-se também a nossa nacionalidade. As 
cápsulas foram recolhidas pelos alunos e funcionam como 
uma textura em relevo, obtida pela gradação de cores.

3º prémio
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Painel alusivo ao tema da Sagrada Família

Colégio Horizonte (Profa Helena Diogo)
Várias turmas, desde o ensino pré-escolar ao 12.o ano

Placards de cortiça e madeira, rolhas de 
cortiça, cola quente, tintas de guache

A produção desta peça começou cerca de cinco 
meses antes do término do trabalho e as primeiras 
tarefas foram reunir o maior número de rolhas usadas 
(...) foram pintadas cerca de cinco mil e seiscentas 
rolhas de cortiça. Trata-se de um painel alusivo ao 
tema da Sagrada Família, uma imagem tradicional 
do Natal mas que revela muito do espírito cristão 
que se vive neste estabelecimento de ensino(...)

3º prémio
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Presépio

Escola Secundária Infante D. Henrique
José Augusto Gonçalves Baía

Vidro, tecidos, entre outros

Montagem de um presépio a partir de materiais reciclados.

menção honrosa
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(des)afectos

Candidatura livre . Regina dos Anjos Sousa Gouveia

Pintura em acrílico sobre desperdícios de persiana; 
moldura com pedaços de rolos de cartão
dimensão: 55 x 65cm

No trabalho foram usados desperdícios de persiana 
que, degradada pelo tempo, iria parar ao lixo e rolos de 
cartão que, considerados inúteis a partir do momento 
em que se esgotou o tecido que os envolvera, jaziam 
num canto duma loja. Sobre os primeiros, manejando 
o pincel, fui derramando acrílico. Com os segundos, 
construí a moldura. Abandonados ambos, já sem afetos, 
tornaram-se o alvo de uma nova relação afetiva.

menção honrosa
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Reciclagem na música com arte

Escola Básica de Mafra (Profª Cecília Boléu)
Turma 8ºH (Ana Tomé, Eva Alves, Eva 
Bernardo, Marta Afonso)

Tubo de cartão duro, brincos partidos, caixa em 
papelão, pau de plástico para balões, rolha, paus de 
espetadas, funil de plástico, caricas, CD, rede, pau 
de espetada, tampa plástica, papel dourado (saco)

Pau de chuva: utilizou-se o furador para fazer furos 
nas marcas, de modo a colocar os pregos; decorou-se o 
exterior do tubo com papel decorativo; desmontaram-
se brincos partidos e construíram-se duas pulseiras à 
volta do tubo; colocaram-se missangas dentro do tubo.

Tamborete de guitas: para reforçar à caixa cortou-
se uma tira de cortiça e forrou-se o interior e um 
retângulo em cartão com um furo ao centro para o 
pau passar através dos orifícios; fez-se passar o fio 
verde entre os dois furos laterais e prendeu-se em 

menção honrosa

cada ponta um pedaço de rolha, de modo a fazer os 
berloques, pintando-os com tinta rosa; prendeu-se o 
pau ao furo no cimo da caixa, colando dois pioneses.

Gramofone: para reforçar a caixa de papelão cortou-
se papelão mais duro e colou-se no seu interior; 
pintou-se com tinta acrílica; mediu-se o diâmetro 
do funil e forrou-se com papel de alumínio e 
metalizado dourado; pintaram-se duas caricas e a 
rede de modo a imitar os botões e as colunas.
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A vida de um adolescente

Agrupamento de Escolas de Valbom (Profª Cristina Pinto)
Turma 9ºB (Diogo Magalhães)

Cartão, esferovite, cola, tubo de plástico, telemóvel 
avariado, livros, caderno, material de escrita 
danificado, fios elétricos, led de cor branca, tampas 
de plástico, pilha de 9V, interruptor, papel de 
alumínio, plástico com bolhas de ar, fita-cola, 
folhas de papel utilizadas, plásticos variados
dimensões: mesa em L - 140 x 70cm

O meu trabalho pretende exprimir a “vida” de um 
adolescente, “carregado” de necessidades e por isso 
inconsciente consumidor de recursos e produtor de 
bastante quantidade de lixo. Por isso representei 
o seu espaço preferido e onde, por circunstâncias 
várias, passa mais tempo. Os objetos presentes no 
trabalho não pretendem ser uma reprodução do real, 
e sim falar simplesmente de forma simbólica, por isso 
apresentam a expressão dos materiais que lhe deram 
corpo e são inativos – só o candeeiro funciona.

menção honrosa

O computador e o telemóvel representam os seus 
principais “vícios”, os livros, cadernos e material 
de escrita representam as obrigações escolares, as 
embalagens de alimentos indicam as suas comidas dos 
entretantos, os papéis amarrotados simbolizam as suas 
tentativas frustradas de estudo, de declarações de 
amor, de... e de papel que já não é preciso para nada.
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Anjo

Associação de Solidariedade da Zona das 
Fontaínhas . Utentes do CATL

Cartão, madeira, garrafas de plástico, sacas de 
plástico, folhas de revista, arame, papel crepe
dimensão: 130cm

Representação de uma figura de um anjo, com os tons 
brancos e transparentes que simbolizam a paz.
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Perfume

Candidatura livre . Freitas Noya

Tampas de frascos de perfumes, cartão
dimensão: 180 x 120cm

Um trabalho muito perfumado.
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Paper Lamp

Candidatura livre . Francisca Meira Esteves

Tampo de um velho banco, varão de cortinado 
estragado, caixas de ovos, cabides
dimensão: 120cm/h

Reciclar pode ser muito mais do que reaproveitar 
os objetos que na generalidade consideramos lixo 
e aos quais associamos esta práctica. Todos os dias 
produzimos toneladas de resíduos, provenientes de 
uma sociedade de consumo cada vez mais exigente. 
Ao mínimo estrago, deitamos para o lixo objetos cuja 
função inicial já não pode ser desempenhada, mas que 
com um pouco de criatividade podemos reutilizar e 
dar-lhes assim uma nova vida. Com este trabalho o meu 
objetivo foi precisamente o de demonstrar, que não 
só os desperdícios do dia a dia que associamos mais 
fácilmente à reciclagem - sejam eles cartões, caixas de 
ovos, garrafas, tampas, etc. - mas também os resultantes 

de objetos que perdem a sua função - bancos, sofás, 
candeeiros, mesas etc. - podem adquirir novas vertentes. 
Assim, construí este candeeiro integrando ambos os 
tipos de resíduos. Uma outra ideia preconcebida que 
se associa à reutilização de resíduos para criar novos 
objetos, é a de que não é possível através destes construir 
objetos úteis e verdadeiramente integráveis no nosso 
quotidiano. Este candeeiro trata-se assim de uma proposta 
que pretende ir contra esta conceção errónea, ao se 
assumir como uma peça, no meu entender, que adquire 
alguma elegância, que tem uma função e que poderia 
facilmente ser integrada numa decoração dita normal.
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Adereços pessoais feitos com jornal

ISEP - GRAQ . Paula Celeste Batista Paíga

Folha de jornal
dimensão: Porta-lápis  (19cm x 4cm)
 porta- moedas  (10cm x 4cm)
 brincos  (3cm x 1,5cm)
 alfinete de peito  (5cm x 2cm)

Com materiais simples e baratos podemos criar objetos 
úteis no dia a dia, e esse foi o objetivo do trabalho.

Para homenagear as mulheres o jornal “Metro” no dia 
8 de março de 2013 (ano 6, n.o 1830), publicou uma 
edição rosa. Aproveitamos essa edição e com uma folha 
de jornal um adereço para mulheres se transformou, 
colocamos uma tampinha de compal para decorar o porta- 
lápis e o porta-moedas. E posteriormente com a técnica 
origami fez-se uns brincos e um alfinete de peito.
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Vestido de Época

Candidatura livre . Mariana Coelho e Samanta Duarte

Papel de publicidade, jornais, sacos de plástico, 
talheres de plástico, papel com esboços antigos. 
Como suporte usou-se o TNT e como auxiliares cola 
branca, cola quente, linha de costura e spray
dimensão: à escala humana

Partimos de um molde de um vestido do século XVIII 
e criámos um figurino de época baseado no nosso 
gosto. Escolhemos os materiais a serem usados e 
adaptámos o molde para a medida do corpo de uma 
de nós. É um figurino que para ser utilizado exige 
uma pose como a da época e merece ser cuidado.
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Torre de Vilar

Externato Senhora do Carmo (Profa Paula Monteiro)
Turma 9ºA

Embalagens de cartão
dimensão: 2,5m

Pela proximidade da escola com o monumento do 
Românico - Torre de Vilar, a turma decidiu que seria sem 
dúvida uma ótima forma de representar a localidade 
onde estão inseridos. Como tal, os alunos organizaram-se 
sob orientação da professora responsável da disciplina 
de Educação Visual, Paula Monteiro e sensibilizaram 
toda a escola para a importância da reciclagem e da 
reutilização dos materiais. Os alunos contribuíram com 
embalagens de cartão e os alunos do 9o ano iniciaram 
o seu projeto - elaboração de uma réplica da Torre de 
Vilar em embalagens de cartão. Toda a turma participou 
de forma dinâmica neste projeto, quer na recolha e 
no tratamento dos materiais, quer na forma como 
solucionaram e construíram a sua “Obra de Arte”.



36

Destilação

Escola Secundária Infante D. Henrique
Maria Beatriz Lascasas Ribeiro

Garrafas de plástico

Montagem de uma operação unitária em 
laboratório com materiais reciclados.
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Primavera

Escola Secundária Infante D. Henrique (Profª 
Isabel Sá Costa) . 12º ano - Técnico de Design

Garrafões e garrafas de plástico, tintas, cola quente, 
terra, copos de iogurte, tampinhas, “covetes” de 
carne ou peixe, embalagem de detergentes

Produção de árvores para reforçar o início da primavera.
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A vida num minuto

Candidatura livre . Inês Correia da Silva Mota

Animação em stop motion feita a partir de 
recortes de jornal, programações e catálogos 
e com alguns objectos simbólicos

Reflexão sobre a sociedade contemporânea, e sobre 
algumas questões que afetam as diferentes gerações, 
em forma de caixinha de música animada.
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Floresta

Candidatura livre . Ana Carolina Barbosa Gil

Desperdícios têxteis de algodão, jornal, 
latas de refrigerante, restos de rede

Com base no tema Reciclar é uma Arte, criei uma peça 
que representa a floresta e o problema da desflorestação. 
Utilizando desperdícios têxteis de algodão, jornal, 
latas de refrigerante e restos de uma rede construí 
uma peça em forma de árvore que se divide em duas 
partes. A ganga representa a floresta viva e o jornal 
aquela que foi destruída por incêndios ou pelo abate 
intensivo por parte do Homem. Existe floresta viva 
mas alguma dela já não pode ser salva. Esta encontra-
se representada por um ramo que já está a morrer.



44

Floresta

Escola Secundária de S. Pedro da Cova (Profª Sara Pinho) 
Turma 8ºB (Beatriz Costa, Matilde Ribeiro, Tânia Silva)

Cartão, peças plásticas, serrim, 
jornal, papéis, tintas e colas

Este projeto privilegia uma educação para a 
sustentabilidade, pretendendo alertar para a degradação 
do meio ambiente. O projeto consiste na representação 
da floresta e da sua degradação por parte da atividade 
humana. O tronco, que simboliza a desflorestação 
divide a floresta em duas áreas distintas – a maior, 
a área degrada; a menor, a área a preservar.
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A bailarina

Escola Secundária de S. Pedro da Cova (Profª Sara Pinho)
Turma 8ºB (José Almeida, Mariana Ribeiro, Renata Ferreira)

Este projeto privilegia uma educação para a 
sustentabilidade, pretendendo alertar para 
o desperdício diário. O projeto consiste na 
representação de uma figura humana com flores que 
simbolizam a alegria num futuro sustentável.
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Gota de água

Escola Secundária de S. Pedro da Cova (Profª Sara Pinho)
Turma 8ºB (Diogo Gonçalves, Gonçalo Vieira, Tânia Azevedo)

Madeira, vaso reutilizado, torneira, jornal, rolos 
de papel, peças plásticas, fio, tintas e colas

Este projeto privilegia uma educação para a 
sustentabilidade, pretendendo alertar para a necessidade 
de economizar água. O projeto consiste na representação 
de uma nascente, grande fluxo de água, e o seu consumo, 
fio de água, erguido sobre uma gota de água.
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Jardim de Lâmpadas

Escola Secundária de S. Pedro da Cova
Joana Couto e Vera Silva

Placa de contraplacado, lâmpadas recicláveis, 
plantas, serrim, arame de alumínio, tinta acrílica

Aproveitamento/ Reciclagem de lâmpadas 
para construção de um mini jardim, numa 
conjugação do artificial e do natural.
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Ricicloponto

Candidatura livre . Diogo Filipe Barros Barbosa

Vidro, cartão, papel de jornal, latas de 
alumínio, plástico PET e madeira (base)
dimensões: 30 x 30 x 80cm

Recriar os ecopontos com os materiais que 
estes aceitam para reciclar, respetivamente 
o plástico/metal, papel/cartão e vidro.
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Árvore dos desejos

Escola de Rebordosa (Profª Gina Chaves)
Turma 9ºRB

Placas de roofmate, esferovite, jornais, revistas, 
plásticos para relevo, pregos e tintas
dimensões: 120 x 180 x 40cm

O trabalho “Árvore dos desejos”, representando uma 
árvore estilizada é alusivo à temática do ambiente 
e da sustentabilidade, uma vez que apela à união 
entre todos nessa temática. Para isso, foi construída 
com recortes de braços de alunos uma estrutura, com 
matérias de construção civil, coberta com jornal e 
cola branca e ilustrada com cores quentes. Utiliza 
as formas circulares que representam a constante 
evolução natural entre os seres, outras em recortes de 
revistas quer em pintura, como pequenas janelas para 
o mundo. Como elemento gráfico foram trabalhados 
padrões com plásticos recortados e impressos.
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Peixe vivo

Escola de Rebordosa (Profª Gina Chaves)
Turma 9ºRB

Rede metálica, plásticos, jornal e cola branca
dimensões: 90 x 60 x 70cm

O trabalho “Peixe vivo” sensibiliza para a necessidade de 
olharmos o Mar como um recurso em perigo,pois, verifica- 
se um aumento significativo de poluição. É alusivo à 
temática da poluição dos oceanos e às consequências 
da mesma na cadeia alimentar. Por isso, foi criado o 
slogan “ Não deites ao mar o que não queres comer”, 
que foi inscrito no peixe. Nele , criado a partir de uma 
estrutura em rede de galinheiro, metálica, há uma janela 
circular, para obrigar a espreitar para dentro dele, que 
contém alguns exemplares de lixo encontrados no mar: 
sacos plásticos, garrafas, pacotes e embalagens.
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Luso-esculturas

Escola de Rebordosa (Profª Florbela Roque)
Turma 8ºRA

latas de alumínio, papel e cartão

O trabalho, intitulado “Luso-esculturas”, composto por um 
Galo de Barcelos, uma Guitarra Portuguesa, uma Sardinha, 
um Barco Rabelo e um Coração de Viana do Castelo, visava, 
do ponto de vista cultural, fazer despertar os alunos para 
alguns dos ícones portugueses que fazem representar 
a nossa nação além fronteiras e para a necessidade 
de reduzir o desperdício no que respeita ao alumínio 
em particular. Pretendeu-se, inicialmente, reutilizar 
alumínio de latas de refrigerantes e de conservas. Mas, 
dada a dificuldade em trabalhar este material houve 
necessidade de fazer alterações/adequações aos trabalhos 
recorrendo a outros materiais como papel e cartão.
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Reciclar é na arte

Escola Básica de Mafra (Profª Cecília Boléu)
Turma 8ºH (Francisca Realista, Humberto 
Sansone, João Conceição e Sara Fonseca)

Caixas de papelão, cordas, paus de gelado, boiões de 
plástico, paus de espetadas, cartão de papelão, caricas

Guitarra: cortou-se o centro da caixa maior, de 
modo a criar uma caixa de ressonância; decorou-se 
o centro com papel decorativo; pintaram-se as duas 
caixas de papelão e os paus de gelado; colaram-
se ao braço da guitarra; colocaram-se os camarões 
na extremidade do braço da guitarra; esticaram-
se as cordas e prenderam-se aos camarões.

Maracas: pintou-se cada boião com tinta acrílica 
verde; colou-se o fio de algodão à volta de cada 
pau de espetada e pintou-se novamente.

Castanholas: cortou-se dois pedaços de cartão 
e pintou-se ambos; utilizou-se glitter e tinta 
para decorar; colaram-se as caricas.
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A beleza de reutilizar

Escola Básica de Mafra (Profª Cecília Boléu)
Turma 8ºH (Beatriz Luís, Joana Amaral, 
Leonor Gomes e Mariana Rodrigues)

Papel de jornal e revistas

Primeiro cortou-se o papel em pedaços e foi-se enrolando, 
prendendo-o com fita cola e cola, de modo a elaborar o 
tronco. A parte superior foi feita com algodão espetado 
em pauzinhos e depois procedeu-se à pintura de tudo.
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Reciclar faz música

Escola Básica de Mafra (Profª Cecília Boléu)
Turma 8ºH (Bruna Dolores, Carolina 
Reis, Mafalda Afonso, Rafaela)

Latas de diferentes tamanhos (de conservas), paus 
de espetadas, rolhas, porta velas de plástico, 
tampas, caixa de plástico (de queijo), caricas, 
cartão de papelão, lata, pauzinho chinês

Tambores: cortaram-se os balões para se poderem 
encaixar numa das extremidades das diferentes latas; 
pintaram-se as latas utilizando diversas técnicas. 
Para fazer as baquetas, cortou-se uma rolha ao meio 
e espetaram-se nos paus; pintaram-se as mesmas.

Maracas: Introduziu-se no interior de um porta 
velas arroz e massa; fechou-se com fita decorativa, 
unindo os dois porta velas; pintou- se com tinta 
acrílica e colou-se a fita decorativa à volta.

Pandeireta: aqueceu-se a faca à chama de uma lamparina 
para cortar o fundo e pedaços das partes laterais à caixa 

de plástico; fizeram-se furos à volta da caixa; espalmaram- 
se as caricas, depois de tirar o vedante, e furaram-se 
com um prego; prenderam-se à caixa através de arames; 
pintou-se a caixa; decorou-se com um fio de algodão.

Castanholas: cortou-se cartão e pintou-se o seu 
interior; utilizou-se a técnica do guardanapo 
para decorar; fizeram- se furos e fez-se passar 
o fio decorativo; colaram-se as caricas.

Reco-reco: colou-se a fita em volta da lata, junto 
às suas extremidades, e também na baqueta.
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Música reciclável

Escola Básica de Mafra (Profª Cecília Boléu)
Turma 8ºH (Gonçalo Bandeira, Inês Fancaria, 
José Gonçalves e João Ribas)

Latas de diferentes tamanhos, pauzinhos 
chineses, rolhas, garrafas de vidro (refrigerante 
B!), paus de espetadas, garrafa de plástico
(de iogurte), cartão de papelão, caricas

Tambores: cortaram-se os balões para se poderem 
encaixar numa das extremidades das diferentes latas; 
procedeu-se à pintura das latas com tintas de diferentes 
cores e utilizando diversas técnicas; para fazer as 
baquetas prendeu-se fio de algodão à volta de cada 
pauzinho e espetou-se as rolhas; pintaram-se as mesmas.

Xilofone: lavaram-se bem as garrafas de vidro; encheu-
se a primeira garrafa com água vermelha; nas seguintes 
foi- se deitando sucessivamente menos água até chegar 

à sétima garrafa. A garrafa mais cheia de água corada 
é a que vai produzir o som mais grave, pois maior é 
o número de partículas a vibrar. Maracas: colocou-se 
um fio de algodão em água com corante, que serviu

para enrolar à volta da garrafa; fizeram-se desenhos no 
plástico com uma caneta preta; introduziu-se no interior 
da garrafa areia; fechou-se com a tampa. Castanholas: 
Cortou-se dois pedaços de cartão e pintou-se ambos; 
forrou-se com papel decorativo; colaram-se as caricas.
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Robot desigual

Escola Básica de Mafra (Profª Cecília Boléu)
Turma 8ºH (Artur Duarte, Iúri Cunha, 
João Marques e Rodrigo Ferreira)

Latas, tampas de plástico, atilhos de 
sacos de plástico, caricas

Começou-se por limpar bem as latas e furá-las com um 
berbequim; deram-se várias demãos de tinta amarela; 
preparou-se um conjunto de tintas de cores diferentes, 
através de diferentes misturas, e com a ajuda de 
pincéis, da escova de dentes e de uma esponja fizeram- 
se vários efeitos abstratos; montou-se o boneco, 
prendendo as latas com os atilhos e o fio vermelho 
e as antenas com as tampas de plástico e arame.
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Homem versus natureza

Agrupamento de Escolas de Valbom (Profª Cristina Pinto)
Turma 9ºB (Tiago Santos e Gabriel Alves)

Cartão, cola, esponja, tinta
dimensões: 50 x 50cm; altura 20cm

Com o nosso trabalho pretendemos mostrar a má 
influência do Homem na Natureza e os seus maus tratos. 
Podemos também ver a Natureza sem vestígios humanos.
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Mundo Perfeito

Agrupamento de Escolas de Valbom (Profª Cristina Pinto)
Turma 9ºB (Luís Moreira)

Televisão, tecido, brinquedos, plasticina, cartão, 
fita-cola de dupla face, spray, cabelo, cola líquida
dimensões: 40 x 40cm

O meu trabalho baseia-se numa “princesa”, que 
é “perfeita”, vive num mundo luxuoso, rodeada 
de objetos de todos os géneros e para todas as 
“necessidades”, e vive... numa televisão!

No meu trabalho eu quis mostrar, como a televisão 
é fazedora de ideais e de necessidades.
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Monstro do Lixo

Agrupamento de Escolas de Valbom (Profª Cristina Pinto)
Turma 9ºB (Susana Esteves, Sofia Gomes, Beatriz 
Vieira, André Pereira e Abigail Faria)

Cartão, jornal, guaches, esponja, cola 
branca e água com farinha
dimensões: 60 x 50cm; altura 120cm

Com este trabalho nós pretendemos exprimir 
uma das muitas obras que podemos fazer com as 
embalagens de cartão que já não servem. Achamos 
que o nosso planeta sofre de uma grande poluição, 
não só tóxica, mas também nociva à saúde de toda a 
população. Este “”Monstro”” é um boneco de cartão 
humanizado, com braços, pernas e um coração que, 
embora sujo, tem sentimentos. Por isso apelamos! - 
Não crie monstros! - Reduza, Reutilize, Recicle!
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Porta-lápis

Agrupamento de Escolas de Valbom (Profª Cristina Pinto)
Turma 9ºB (Tiago Ferreira)

Materiais de desenho estragados
dimensões: 20 x 30cm

O meu trabalho é uma estrutura feita com materiais 
de desenho que já eram lixo. Este pretende ser 
um objeto útil e decorativo ao mesmo tempo.

É um porta-lápis para uma mesa de trabalho.
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Iron Man

Agrupamento de Escolas de Valbom (Profª Cristina Pinto)
Turma 9ºB (Telmo Batista, Diogo Rocha e Rafael Santos)

Cartão velho, cola, guaches dimensões: 
45 x 25cm; altura 110cm

Demos corpo a um herói de banda desenhada 
que é adorado por muitos. A nossa recriação do 
Homem de Ferro, foi feita com caixas de cartão 
já descartadas. Reutilizámo-las dando-lhes outra 
dimensão. É uma forma criativa de passar o tempo!
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Porta ovos

Agrupamento de Escolas de Valbom (Profª Cristina Pinto)
Turma 9ºA (Ricardo Coutinho)

Caixas de ovos, cola quente e tinta 
acrílica dimensões: 40 x 25cm

O meu trabalho é um objeto utilitário e ao 
mesmo tempo decorativo. É um galo feito com 
caixas de ovos e é para colocar ovos nele.
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Sapatos de arame

Agrupamento de Escolas de Valbom (Profª Cristina Pinto)
Turma 9ºB (Inês Tavares, Júlia Guimarães e Laura Loureiro)

Esponja e arame
dimensões: 3 pés em esponja de 30 x 18cm cada pé

A ideia deste trabalho foi a de construir em restos 
de esponja (obtido no lixo de um estofador), pés 
rodeados de uma fina textura de arame. Com este 
trabalho pretendemos demonstrar que é possível 
modelar o “lixo” e criar a partir dele, mas pretendemos 
também chamar a atenção para a marca/pegada 
da nossa responsabilidade deixada no planeta.
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Robô futurista

Agrupamento de Escolas de Valbom (Profª Cristina Pinto)
Turma 9ºB (Daniel Ramalho)

Cartão, papel de alumínio, cola branca e UHU, fita-
cola, bolas de ping- pong, paus de espetada, fio de 
cobre, pilha, interruptor, LED’S, tubos de alumínio, 
corretor, marcador preto, tampas, papel
dimensões: 60 x 50cm; altura 130cm

O meu trabalho é essencialmente feito de cartão de 
embalagens revestido por papel de alumínio. Com este 
trabalho pretendo chamar a atenção para o futuro e para 
a evolução da nossa sociedade. Tive como principais 
preocupações o seu equilíbrio e medidas das várias 
partes do corpo relativamente ao corpo humano.

Podem ligá-lo, que ele pisca-vos os olhos! 
(mas só o conseguem ver no escuro)
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Reciclagem informática

Agrupamento de Escolas de Valbom (Profª Cristina Pinto)
Turma 9ºB (Inês Silva)

Peças velhas de computador, lâmpadas 
dimensões: 60 x 30cm: altura 130cm

A intenção deste trabalho é demonstrar que, com 
peças inutilizadas de informática e utilizando bocados 
de ferro cujo destino era a sucata, se pode fazer uma 
peça de arte. A peça mantém algum funcionamento:

Tem luz - para a ligar terá que carregar no botão 
branco marcado com uma bola vermelha.

Tem ventoinhas – para funcionarem, carregue 
no botão vermelho marcado com uma bola 
vermelha. Não se esqueça de voltar a desligar!



88

A origem

Agrupamento de Escolas de Valbom (Profª Cristina Pinto)
Turma 9ºA (Helena Soares e Cristiana Martins)

Caixas de cartão, cola branca e cola quente, tinta em 
spray, plantas e pedras, folhas de jornal, um pau de 
madeira, arame, maços de tabaco, embalagens de plástico, 
uma mangueira de uma máquina de lavar a roupa e sistema 
de um limpa vidros de um automóvel ligado a uma bateria
dimensões: 60 x 55cm

Através do nosso projeto, pretendemos transmitir a ideia 
de que, como são as árvores que transformam o CO2 
em O2 (crucial à vida) e o tabaco é um dos poluentes 
que afeta tanto o ambiente como mutuamente os seres 
vivos, tentamos demonstrar a importância de não 
danificar o ecossistema e de proteger a biodiversidade 
das espécies e dos habitats, em que as árvores têm um 
papel fundamental. Ao utilizar um pau de madeira cortado 
industrialmente tentámos simbolizar o abate excessivo 
delas. Com o tabaco tentámos simbolizar a poluição.

Um dos atos igualmente prejudiciais é a descarga dos 
resíduos urbanos para os rios e mares, logo tencionámos 
referir isso com a utilização de uma fonte. Para uma 
maior interação desta, utilizamos um sistema elétrico, 
para o seu funcionamento. Para este funcionar basta 
premir o interruptor direcionado ao lado da árvore.
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Bata

Escola Secundária Infante D. Henrique
Helena Isabel Dourado Nóvoas da Silva Cabral

Sacos plásticos

Elaboração de uma bata de laboratório 
com materiais reciclados.
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Humanamente possível

Agrupamento de Escolas de Valbom
(Profª Cristina Pinto e Profª Laurinda Silva)
Turma 8º e 9º (Mariana Sousa, José Brito, Luana Basto )

Malha sol, arame, cabeça de manequim em esferovite, 
ráfia, esponja, tecido, bicicleta, dínamo, lâmpadas, 
LEDs, fio elétrico, plástico, maquetes em papel, 
caleidoscópio – tubo de volantes de badminton, 
3 espelhos de 4x20, fita-cola, plástico de bolhas, 
base de vela em vidro, acetato, papel desenhado
dimensões: 200 x 1550cm; altura 200cm

Escultura = Pessoa; Bicicleta = Atividade humana 
construtiva; Cabeça = Decisor (o que cria, intervém, 
decreta); Braço-mão = Executante da ordem (o 
que desenha, projeta, escreve) Braço-flor = Mãe 
natureza; Coração = Emoção, sensibilidade; Casas = A 
nossa marca na natureza, a nossa responsabilidade; 
Caleidoscópio = A multiplicação das visões.

A pessoa humana é a maior responsável pela intervenção 
e alteração do e no meio ambiente. Mas, tanto 
pode ter o coração desperto para uma intervenção 
consciente, como não... – para tal, depende de si!

Por isso, seja ativo e pedale para iluminar o coração, 
que por sua vez iluminará a flor com uma cor quente, 
a cor do sangue, do amor e da preocupação.

Não deixe o coração indiferente!

Intervenha! A sua decisão conta!...

E veja, espreitando pelo caleidoscópio, como 
os pontos de vista se podem multiplicar!

A escultura foi feita com materiais encontrados e 
recolhidos de vários sítios. Já todos tiveram a sua 
quota de uso e têm alguma idade, com exceção da 
tinta, da cola e do arame necessários ao pormenor. 
Na parte mecânica contámos com a ajuda preciosa 
do Sr. Benjamim Silva. A ele, um muito obrigado.
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Vómito consumista

Agrupamento de Escolas de Valbom (Profª Cristina Pinto)
Turma 9ºA (Mariana Magalhães)

Cartão velho, jornais, linha de costura, tinta
dimensões: 90 x 74cm

O objetivo do meu trabalho é dar a entender que o 
consumismo se tem apoderado da sociedade a um 
nível assustador; hoje em dia tendemos a exagerar 
na quantidade de coisas que damos às crianças, 
muitas delas desnecessárias. Com este trabalho 
pretendo sensibilizar as pessoas para a necessidade 
de reduzir o consumo, apelar ao consumo consciente 
e informado e, no que afeta verdadeiramente o 
ambiente, optar pelo estritamente necessário.
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Gabomoxel Intensum 8

Agrupamento de Escolas de Valbom (Profª Cristina Pinto)
Turma 9ºA (Diogo Silva)

Cartão velho, cola, guaches dimensões: 
40 x 25cm; altura 80cm

No meu trabalho quis lembrar o personagem de 
BD, o Wall-e. o Gabomoxel é primo dele.
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Spongebob

Agrupamento de Escolas de Valbom (Profª Cristina Pinto)
Turma 9ºA (Cláudia Ferreira, Andreia Ferraz e Soraia Vigário)

Esponja, papel, esferovite, guaches, cola 
dimensões: 25 x 15cm; altura 30cm

Neste trabalho recriámos um herói dos desenhos 
animados. Com isto pretendemos demonstrar que 
podemos usar qualquer material de forma criativa.
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Arrumação convergente

Agrupamento de Escolas de Valbom (Profª Cristina Pinto)
Turma 9ºA (Mónica Ferreira e Catarina Miranda)

2 caixas de acrílico, lápis de cera, x-ato, rolos 
de cartão, madeira, canetas, cola e guache
dimensões: 18 x 18 x 18cm

Aproveitando embalagens de telemóveis em acrílico, 
resolvemos aproveitar as caixas para arrumação e 
para melhor organizar o nosso local de trabalho. 
Personalizamos as caixas, intervindo nelas, criando 
desenhos e ou zonas opacas, riscando com o x-ato. 
À maioria das embalagens, não só lhes podemos dar 
um novo uso como uma nova decoração. Aproveitar 
e intervir criativamente é o nosso lema.
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Creeper

Agrupamento de Escolas de Valbom (Profª Cristina Pinto)
Turma 9ºA (Bruno Paz e Cláudio Miguel)

Caixas de cartão, cola branca e guache 
dimensões: 45 x 25cm; altura 110cm

O nosso trabalho chama-se Creeper porque foi baseado 
num personagem de um jogo e decidimos relacionar 
materiais recicláveis ao lazer das crianças de hoje em dia.
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Amor natural

Agrupamento de Escolas de Valbom (Profª Cristina Pinto)
Turma 9ºA (Bruna Silva)

Sacos de plástico, guarda-chuva, caixas de 
ovos, jornal, fio de pesca, novelo de lã, copos 
de plástico, fita-cola, cola de madeira
dimensões: 80 x 80cm

O meu trabalho baseia-se na vida animal e no carinho 
que a acompanha. Tentei demonstrá-lo com as duas 
aves, o seu ninho e uma árvore. Pretendo sensibilizar 
o público do mesmo, para assim poderem perceber 
a importância de ser-se amado e saber amar os 
outros. Queria também incentivar à reciclagem pois a 
criatividade não tem fim e é uma ótima forma de ajudar 
o meio ambiente, ajudando assim a qualidade de vida 
de todos os seres vivos que neste planeta habitam.
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A árvore

Agrupamento de Escolas de Valbom (Profª Cristina Pinto)
Turma 9ºA (Sofia Gomes e Bruna Moreira)

Cartolina, cartão, esponja, spray, lápis de cor
dimensões: 50 x 30cm; altura 60cm

Pretendemos mostrar que as árvores têm muitas utilidades 
- fornecem-nos matéria-prima para o papel, que por 
sua vez permite a existência de livros que alimentam 
a nossa imaginação e são fonte de conhecimento.
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Sulcando os mares

Agrupamento de Escolas de Valbom (Profª Cristina Pinto)
Turma 9ºC (Tiago Monteiro)

Cartão de embalagens de proteção, caixa de 
sapatos, papel de embrulho de broa, cola branca, 
tinta feita com pigmento, gema de ovo e água 
da chuva, spray dourado, rede de pesca, espuma, 
brinquedos, algodão em rama, tinta acrílica
dimensões: 60 x 45cm

Esta assemblage em díptico, pretende ser uma 
reflexão sobre os mares! Neles se navega, se luta, 
se descobrem mundos. Neles os seres deslizam 
dançantes numa “monotonia” de azul, de onde o 
tempo ilusoriamente se ausentou. Neles se fazem 
achados que pelo tempo foram abraçados ou pelos 
detritos das inclemências enredados! Neles...
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Vocaloid

Agrupamento de Escolas de Valbom (Profª Cristina Pinto)
Turma 9ºA (Ana Pereira e Tatiana Pereira)

Cartão, cartolina, lã, esferovite, arame, fones
dimensões: 40 x 30cm; altura 14cm

Os Vocaloids são hologramas de origem Japonesa que 
dão concertos pelo Mundo inteiro. A Crypton Future 
Media é uma das empresas que os desenvolveu.

Para muitos os Vocaloids são bonecos para crianças, 
no entanto nós, fãs, acreditamos no contrário, 
uma vez que são cada vez mais conhecidos e 
apreciados por todas as faixas etárias.

Neste trabalho são homenageados os seguintes Vocaloids: 
Miku Hatsune, Kaito Shion, Kagamine Len e Rin.
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Alma Lusa

Candidatura livre . Ana Paula Rodrigues

Jornal, cone de plástico de fiação, cartão. Na execução 
dos monóculos usou-se arame. Para dar consistência 
a escultura aplicou-se fita de papel. Por fim pintou-
se em tinta acrílica branca, preta e vermelha
dimensões: A escala apresentada diverge da 
utilizada na escala idealizada (altura da escultura 
20 cm para a idealizada para 10/100 dando 
assim uma altura de 2 metros) dando assim mais 
ênfase e dignifica a dimensão da escultura

Esta escultura é inspirada na Obra, de Fernando Pessoa, 
nas suas narrativas, multiplicidades e heterónimos, 
das suas personagens. Representa-se através de uma 
árvore cujo, do tronco principal emanam ramificações 
representando os vários «Eus» do poeta e da sua obra. 
A personagem Alberto Caeiro, situado à direita, da 
personagem central, está caracterizado como sendo «O 
Guardador de rebanhos», e, fisicamente é retratado como 
sendo loiro. Na pintura, da escultura, optei por alterar a 
pigmento do cabelo para vermelho como sendo uma forma 
de representar o sangue, coração (in)génio, energia que 
emana dos seres humanos, pelas suas paixões pela natura, 
como forma de respeitar e sentir as sensações da natureza.
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Brincar a poupar!

Candidatura livre . Carina Odete Maia Reis

Caixas de cartão, tubo de cola, fita-cola, sacos de 
plástico, embalagem de gelado, frasco de amostra 
de gel de banho, rolos de cartão, paus de gelado, 
restos de tecido, copo de iogurte, tampas de iogurtes 
líquidos, arame das embalagens de pão-de- forma, 
fio e restos de algodão, marcadores e guaches

Este projeto nasceu de uma recordação de infância... 
da vida sossegada no campo e da quinta que tinha 
perto do local onde vivia. Daí que surgiu a ideia de 
criar um projeto que possibilitasse reciclar materiais 
e que ao mesmo tempo funcionasse como brinquedo 
que permitisse alertar as crianças para a importância 
da reciclagem e da proteção do ambiente.
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Reciclar/Reutilizar/Reinventar em tempos de crise

Candidatura livre . Inês Costa e Rosária Santos

Sapato, carteira, cinto revestido a pacotes de café

O calçado, as carteiras e os cintos velhos ou fora de 
moda podem ganhar uma nova oportunidade de serem 
usados de uma forma alegre, descontraída e resistente, 
basta combinar as cores dos diferentes pacotes de café 
existentes no mercado, e depois dar asas à imaginação.
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Monstro de lixo e de luxo

Lycée Français International de Porto (Prof. Joaquim Luxo)
Chloé Lenfant, Anne Celia Ahidomehou, Victor Fitte 
Duval, Erwan Lenfant, Carolina Guedes, Beatriz Moniz

Resíduos recoltados e encontrados 
nas praias da região do Porto
dimensões: 45 x 100cm

Objetivos Artísticos: Realizar uma obra de arte 
integralmente a partir de resíduos encontrados nas 
praias da região do Porto; promover a reciclagem 
como abordagem fundamental nas artes plásticas.

Objetivos Pedagógicos: Tornar os resíduos em algo 
positivo em termos artísticos, económicos, energéticos, 
políticos ...transformar-Ihes em uma mais valia; 
responsabilizar as crianças perante os desafios ecológicos 
do futuro; mudar o olhar e a atitude de as crianças 
perante os resíduos e os problemas ambientais.
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Robô guerreiro futurista

Lycée Français International de Porto (Prof. Joaquim Luxo)
Antónia Tavares, Carolina Portocarrero, 
Marta Krug Noronha, Tiago Lagorsse, Gil 
Semedo, António Francisco Ferreira

Resíduos recoltados e encontrados 
nas praias da região do Porto
dimensões: 45 x 100cm

Objetivos Artísticos: Realizar uma obra de arte 
integralmente a partir de resíduos encontrados nas 
praias da região do Porto; promover a reciclagem 
como abordagem fundamental nas artes plásticas.

Objetivos Pedagógicos: Tornar os resíduos em algo 
positivo em termos artísticos, económicos, energéticos, 
políticos ...transformar-Ihes em uma mais valia; 
responsabilizar as crianças perante os desafios ecológicos 
do futuro; mudar o olhar e a atitude de as crianças 
perante os resíduos e os problemas ambientais.
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Fantasia num piscar de olhos

Candidatura livre . Nuno Gouveia

materiais: Saco plástico e travessa de 
poliestireno (reutilizados)
dimensões: 40 x 70 x 4cm

Fantasia de noite das bruxas para uma criança. 
Processo com três objetivos: criação de uma fantasia 
de criança para a noite das bruxas, utilizando apenas 
dois elementos provenientes dos materiais separados 
para reciclagem numa habitação (um saco plástico 
e uma pequena “travessa” de polistireno); obtenção 
do resultado num intervalo de tempo muito curto: 
menos de 5min; minimização do desperdício em 
cortes e alterações (utilizar a totalidade das peças 
iniciais). Uma sinergia minimal de tempo e recursos.
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EINGRAQ

ISEP - GRAQ . Wojciech Stawinski

Copos de plástico

Já com os olhos cansados por ler artigos mas ainda 
com vigor e as sobrancelhas arqueadas para saber mais, 
atirando-se num silêncio exasperado, num tom de raiva 
contendo uma obscenidade por não ter descoberto nada. 
De mãos ao alto convocando uma inspiração. Aconchegado 
numa bata de alumínio? que lhe dá o único calor na vida, 
feito dos copos de café – a única coisa que o mantém vivo. 
EinGRAQ representa a luta do dia a dia de um cientista.
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