
LUBI

CONCURSO DE BANDA DESENHADA

CONCURSO

LUBI BD
CONCURSO

LUBI BD

JÚRI
O júri será constituído por  elementos do Centro Nacional 

de Banda Desenhada e Imagem da Amadora, da 

Agência Portuguesa do Ambiente e da Direção Geral de 

Educação,  da Associação Bandeira Azul e da Sogilub.

NOTA: Ao júri reserva-se o direito de não atribuir prémios caso a 

qualidade dos trabalhos a concurso não seja considerada 

satisfatória. A decisão do Júri não pode ser alvo de recurso. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
O Júri do concurso avaliará os trabalhos de acordo com os 

critérios de avaliação, premiando aqueles que com a sua 

qualidade e originalidade, mais contribuam para a 

sensibilização e mudança de comportamentos. 

A avaliação dos trabalhos a concurso terá em conta os 

seguintes critérios: 
- Qualidade e execução técnica; 
- Conteúdo/clareza na transmissão das mensagens;
- Criatividade e originalidade; 
- Investigação realizada; grau de envolvimento dos alunos. 

DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS 
Todos os trabalhos serão divulgados na página do 

Concurso. www.lubibd.abae.pt e também na página da 

Sogilub em  www.sogilub.pt

 ENTREGA DE PRÉMIOS 

A cerimónia de entrega dos prémios realizar-se-á em 

Outubro por ocasião da entrega das Bandeiras Verdes.

DIREITOS 
A Sogilub e a ABAE reservam-se o direito de divulgar qualquer 
um dos trabalhos submetidos, bem como da utilização das 
personagens criadas, salvaguardando a identificação da 
escola onde tenham sido realizados. 

PRÉMIOS 
CERTIFICADOS

Todos os os alunos e professores receberão um certificado de 

participação no concurso LUBI BD.

As escolas com trabalhos premiados receberão também um 

certificado.  

Serão premiados os 3 melhores trabalhos enviados para 

concurso. Existem prémios para o grupo de 3 alunos autores 

do trabalho e ainda para o professor coordenador do trabalho

ALUNOS

1º prémio: 3 leitores de MP4 c/ android

2º prémio: 3 leitores MP4

3º prémio: 3 leitores de MP3

PROFESSORES

1º prémio:  1 tablet pc

2º prémio: 1 máquina fotográfica digital

3º prémio: 1 disco externo USB

APOIOS

ORGANIZAÇÃO

 

Quaisquer dúvidas respeitantes ao CONCURSO Lubi BD 
podem ser esclarecidas:
-Pela Sogilub. 
Telefone: 213802040 ; E-mail:  geral@ecolub.pt;

-pela Associação Bandeira Azul- Programa Eco-Escolas
Telefone: 213942746; E-mail: ecoescolas@abae.pt

PORQUE  O  ÓLEO  TEM  MAIS  VIDAS

Direcção-Geral da Educação



TRABALHOS A CONCURSO

TEMA DO CONCURSO 
Serão aceites a concurso, trabalhos originais que abordem a 
temática dos óleos lubrificantes usados.
A mensagem principal que deve estar presente nos trabalhos 
será a de que os óleos lubrificantes usados são resíduos aos 
quais devemos dar a maior atenção. Desta forma é 
fundamental compreender a sua composição e utilidade bem 
como os cuidados a ter na sua manipulação e, principalmente, 
zelar para que depois de usados possam ser devidamente 
encaminhados e valorizados com os decorrentes benefícios 
económicos e ambientais para todos.
Através da criação de uma história em banda desenhada o 
trabalho deverá evidenciar a importância da informação e 
sensibilização de todas as pessoas para a questão dos óleos  
lubrificantes usados , bem como  abordar os comportamentos 
quotidianos que contribuem para a valorização do tipo de 
resíduos em questão.
 

REALIZAÇÃO DA BD E MEMÓRIA DESCRITIVA
O trabalho deve ser executado pelos alunos com o 
acompanhamento do professor responsável, cabendo a este 
estabelecer a melhor estratégia para a concretização do 
mesmo.
O conteúdo e forma do trabalho deverão obedecer aos 
seguintes requisitos:
- participação obrigatória da personagem Lubi na história em 
BD. Nota: o Lubi é o carro de recolha de óleos lubrificantes 
usados, que deu origem ao “Mundo do Lubi”, jogo didáctico 
que se encontra disponível em www.ecolub.pt/ecolubi
- criação de pelo menos mais 3 personagens que participam 
na história. Nota: estas personagens devem ser 
caracterizadas  (graficamente e através de um texto) como o 
“elenco” da história
- cada trabalho deverá ser constituído por 4 pranchas A4 (um 
A3 dobrado com utilização frente e verso).
- a memória descritiva deve identificar a escola, o professsor 
e o grupo de alunos autores do trabalho, bem como explicar 
brevemente  o conceito, estratégias,  técnicas e materiais 
utilizados (máximo o equivalente a ½ pag. A4. Deve ainda 
incluir a caracterização das personagens.

PRAZOS e PROCEDIMENTOS

INSCRIÇÃO - até 31 de janeiro de 2013
A escola deve registar-se no CONCURSO Lubi BD através do 
site  www.lubibd.abae.pt. 
Desta forma terá acompanhamento personalizado e 
possibilidade de posterior upload dos trabalhos

 ENTREGA DOS TRABALHOS - até 30 de abril de 2013
A submissão dos trabalhos a concurso far-se-à das seguintes 
formas:
A) trabalho digitalizado (formato imagem) + memória 
descritiva: deve ser realizado o upload no site  
www.lubibd.abae.pt ou em caso de dificuldade, o envio para o 
email ecoescolas@abae.pt
b) trabalho em formato físico (A4) deve ser enviado por correio 
postal para a morada da ABAE:
Concurso  LUBI BD -Programa Eco-Escolas
Associação Bandeira Azul da Europa
Edifício Vasco da Gama
Rua General Gomes Araújo. Bloco C- Piso 1
1350-355 Lisboa

ACOMPANHAMENTO DAS ESCOLAS 
A Sogilub a ABAE estarão disponíveis para acompanhar, 
disponibilizar informação e dar apoio técnico às escolas no 
desenvolvimento dos trabalhos, no âmbito do concurso. 

Toda a informação referente à Sogilub/Ecolub e ao SIGOU, 
Sistema Integrado de Gestão de Óleos Lubrificantes Usados 
pode ser acedida em www.sogilub.pt onde também encontrará 
o regulamento deste concurso.

CONCURSO LUBI BD
 REGULAMENTO

EM QUE CONSISTE O LUBI BD
O LUBI BD, é um concurso nacional promovido pela 
Sogilub  Sociedade de Gestão Integrada de Óleos 
Lubrificantes Usados em parceria com a ABAE  
Associação Bandeira Azul da Europa, que convida as Eco-
Escolas a desenvolverem, durante o ano letivo 2012/2013, 
trabalhos em Banda Desenhada (BD), que caracterizem 
situações relacionadas com a recolha, armazenamento e 
valorização, dos óleos lubrificantes usados, alertando para 
os procedimentos corretos e incorretos, bem como para as 
consequências (positivas e negativas) decorrentes dos 
procedimentos adotados.

 O DESAFIO PARA AS ECO-ESCOLAS
O desafio consiste em conhecer a importância dos óleos 
lubrificantes no nosso dia-a-dia e compreender o seu ciclo 
de vida .
Os trabalhos em Banda Desenhada a apresentar a 
concurso, deverão, para além de ser inovadores e 
criativos, contribuir para uma maior informação, 
divulgação e sensibilização, acerca da necessidade de 
uma correta manipulação e encaminhamento dos óleos 
lubrificantes usados.  

DESTINATÁRIOS 
O CONCURSO Lubi BD destina-se ao 2º e 3º ciclos do 
Ensino Básico, de todos os estabelecimentos de ensino 
público e privado, que se encontrem inscritos no Programa 
Eco-Escolas, de Portugal Continental e Regiões 
Autónomas. 

CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPAS
Cada escola poderá constituir as equipas que entender.
 No entanto só poderão submeter a concurso 2 trabalhos por 
escola.
Aconselha-se a que o projeto sobre os óleos lubrificantes  
seja trabalhado numa turma em grupos de 3 alunos devendo 
depois ser escolhidos os melhores trabalhos.
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