
Green Cork Escolas 2012/2013 
Atividade IV – Concurso “Presépio de Natal em cortiça”

O presépio é talvez a mais antiga forma de caracterização do Natal. Sabe-se que foi São Francisco  

de Assis,  na cidade italiana de Greccio,  em 1223, o primeiro a usar a manjedoura com figuras 

esculpidas  formando  um  presépio,  tal  qual  o  conhecemos  hoje.  O  que  restou  desse  presépio 

encontra-se atualmente na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma.

Presépio ( em hebraico ebus e urvã em latim praesepium) significa em hebraico "a manjedoura dos 

animais", mas também o termo é usado frequentemente para indicar o próprio estábulo.

O programa Green Cork Escolas tem como um dos seus objetivos a promoção da cortiça como 

material plenamente ecológico, de fácil reutilização e reciclagem e 100% português. Neste sentido, 

o programa lança mais um desafio para a sua escola. A proposta para o concurso deste ano é a 

elaboração de um Presépio de Natal em Cortiça. Toda a comunidade escolar poderá participar na 

elaboração e construção do presépio de natal mais criativo e original.

Do concurso

O desafio lançado é confecção, a partir da cortiça e de outros materiais recicláveis ou reutilizáveis, 

de um presépio de Natal em Cortiça. Apelamos ao uso da criatividade na utilização da cortiça para 

construção do presépio.

Dos critérios

• Por cada escola ou agrupamento escolar só será permitido a apresentação de um Presépio de 

Natal em Cortiça;

• 50 % no mínimo, do material utilizado, deverá ser cortiça.

Da apresentação

Todos os presépios deverão ser apresentados até o limite máximo da data determinada. 

A apresentação será realizada através do envio de 3 fotografias (1 frente,  1 lateral e 1 aérea) que 

serão enviadas por e-mail ao Green Cork Escolas (greencorkescolas@gmail.com). As fotografias 

deverão ser devidamente identificadas com o nome da escola ou agrupamento escolar participante. 

Da data limite para apresentação

31 de dezembro de 2012.
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Da seleção

Depois  de verificados todos os  critérios referidos,  o  júri  do Green Cork Escolas  irá  selecionar 

aquele que mais for criativo e original.

Os presépios apresentados irão concorrer dentro do ciclo de escolaridade a que pertence.  Desta 

forma, por cada ciclo será selecionado um presépio para ser premiado. 

Da premiação

 (para saber mais sobre as publicações consultar http://e-loja.quercus.pt/scid/eStore/)

• Jardim de Infância e 1º ciclo

Era uma vez um Urso do Gerês

A casa-ninho: abrigos para a fauna selvagem em nossa casa

Diário do Ambiente

Livro 20 Anos Quercus

• 2º e 3º ciclo

Ambiente para Jovens – Aprender e Aplicar

Contos da Biodiversidade

Diário do Ambiente

Livro 20 Anos Quercus

• Secundário

Guia de campo das Árvores de Portugal e Europa

Cartaz “Aves dos nossos jardins”

Diário do Ambiente

Livro 20 Anos Quercus


