
” WITCH’S BROOM 2021”

REGULAMENTO DO CONCURSO
ÂMBITO

O Concurso "WITCH’S BROOM 2021” pretende premiar os melhores

trabalhos manuais desenvolvidos para o evento “Halloween” de 31 de

outubro de 2021.

Este concurso será realizado com a exposição e apresentação das peças na

escola sede do Agrupamento de Escolas de Arraiolos.

ORGANIZAÇÃO

Este concurso é organizado pelos grupos disciplinares de Inglês dos 1.º, 2.º,

3º Ciclos e Secundário do Agrupamento de Escolas de Arraiolos.

DESTINATÁRIOS

Alunos (Podem pedir a colaboração dos seus encarregados de educação ou

familiares), professores do Agrupamento (exceto os do grupo disciplinar

organizador), assistentes operacionais, assistentes técnicos, assistentes

administrativos e encarregados de educação/pais de alunos do

Agrupamento.

OBJETIVOS

A realização deste concurso tem como objetivos:

✓ dinamizar o convívio entre a comunidade escolar;

✓ proporcionar atividades lúdicas;

✓ incentivar a participação, a criatividade e a imaginação;

✓ sensibilizar os alunos para as tradições culturais anglo-saxónicas.

TIPOLOGIA

A vassoura:

✓ deve evidenciar criatividade e originalidade;

✓ deve ser elaborada/decorada com motivos, desenhos, imagens alusivas à

festividade em questão, e preferencialmente construídos com materiais

naturais ou reciclados;

✓ deve estar identificado (nome, e quando aluno, também, número e

turma);

✓ Todos os trabalhos são subordinados ao tema “WITCH’S BROOM 2021”

(Vassoura de Bruxa 2021);

✓ Dimensões máximas admitidas: até 2 metros;

CONDIÇÕES DE CANDIDATURA

As candidaturas são apresentadas por grupo (sendo o máximo permitido de

4 elementos) ou individualmente.

FASES DO CONCURSO

✓ De 6 a 15 de outubro – Período de inscrição junto das professoras de

Inglês de 1.º, 2.º, 3º ciclos e Secundário;

✓ Até 27 de outubro – Entrega das vassouras para exposição até ao dia 27

de outubro de 2021, 12:30.

✓ Dia 27 de outubro a 10 de novembro – Exposição das vassouras no

interior da Biblioteca Escolar;

✓ Dia 10 de novembro – votação da melhor vassoura.

PRÉMIOS

1.º Prémio: um livro em Inglês;

2.º Prémio: um bilhete duplo para sessão de cinema;

3.º Prémio: um adereço alusivo ao Halloween.

Todos os participantes no concurso receberão um diploma de participação.

O Júri será constituído por elementos que representarão cada uma das

seguintes estruturas da Escola: Direção; Associação de Estudantes;

Departamento do 1.º Ciclo; Departamento de Línguas; Departamento de

Ciências Sociais e Humanas; Departamento de Expressões; Departamento de

Matemática e Ciências Experimentais; Departamento de Educação Especial;

Pessoal Não Docente e  Associação de Pais e Encarregados de Educação.

CERIMÓNIA DE ENTREGA DOS PRÉMIOS

Os prémios serão entregues em data a determinar, posteriormente à data do

evento.

Participa!
Os Grupos Disciplinares de Inglês 1.º, 2.º, 3.º Ciclos e Secundário


