REGULAMENTO
1. O PROJETO E O CONCURSO
A Missão UP | Unidos pelo Planeta é um Projeto Educativo da Galp, sobre eficiência no consumo de energia,
dirigido aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, dos 6 aos 10 anos, mas também aos seus professores,
encarregados de educação e pais.
Presente nas escolas desde o ano letivo 2010/2011, já conseguiu impactar mais de 1 milhão de alunos e
estar presente em mais de 4.000 diferentes escolas.
O projeto promove um Concurso, para o qual as escolas devem organizar Brigadas de alunos, definir e
implementar ações que contribuam para promover a eficiência no consumo de energia e uma mobilidade
mais sustentável na escola e também em casa, explicando de que forma estão a ajudar o nosso Planeta!
2. OBJETIVOS
Abordando temas como fontes de energia, mobilidade sustentável, pegada energética e profissões
associadas à energia, a Missão UP promove o envolvimento das crianças e a sua responsabilização para a
tomada de atitudes e mudança de comportamentos em prol de uma melhoria da eficiência no consumo de
energia na escola e em casa.
3. ADESÃO AO PROJETO
Todas as escolas de 1.º Ciclo do Ensino Básico podem aderir à Missão UP, enviando um e-mail para
contacto@missaoup.com ou contacte a equipa do projeto através do 213 153 066, preferencialmente até ao
dia 20 de outubro de 2017, demonstrando a intenção de adesão da escola.
4. DINÂMICA

 As escolas de 1.º Ciclo que se inscrevam no projeto receberão um Guião de Atividades com 11 temas
principais e sugestões de atividades, específicas para cada um deles, que devem ser desenvolvidas ao longo
do ano letivo pelas “brigadas” de alunos.

 As 500 primeiras escolas inscritas receberão uma Visita Missão UP, facultada por trainees ou voluntários
da Galp. Uma mini-aula, lúdico-pedagógica, na qual serão abordados os principais temas do projeto e
esclarecidas eventuais dúvidas.
 Este ano, para incentivar e melhor orientar a participação das escolas, lançaremos 2 desafios temáticos,
aproveitando épocas festivas para reforçar exemplos específicos de atividades a realizar com os alunos. As 3
escolas que apresentem as ações mais criativas em cada desafio receberão ainda uma Visita Especial Missão
UP, com atividades lúdicas e muita animação.
 No final do ano letivo, de entre as escolas que reportem o desenvolvimento de 5 atividades relacionadas
com diferentes temas dos 11 propostos no Guião de Atividades, o júri seleccionará as três escolas vencedoras,
que receberão muitos prémios.
5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação das escolas participantes será efetuada com base na aplicação dos seguintes critérios às atividades
implementadas e reportadas:


Cumprimento dos requisitos definidos



Originalidade e criatividade



Report das ações realizadas

6. PRÉMIOS

No final do ano letivo, de entre os trabalhos recebidos, serão premiadas as 3 grandes escolas vencedoras:
Escolas


Visita de Estudo a um Centro Ciência Viva, para um máximo de 40 alunos e 4 professores (a definir
conforme localização das escolas vencedoras)



1 Kit EcoScience da Science4you



500€ em material escolar

Professores


Hotspots para professores (num máximo de 2 professores por escola)

Alunos


Visita à KidZania para alunos e professores (40 entradas para alunos e 4 entradas para professores)



1 Circuito Ciência Viva para cada aluno das 3 escolas vencedoras (num máximo de 30 alunos por
escola)

