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                  Escola E.B. 2.3 Roque Gameiro  

      Ano letivo 2016/17  

                               HALLOWEEN 

    CONCURSO DE CHAPÉUS DE BRUXA E FEITICEIRO  
(Scary Hat Contest) 

                                         

REGULAMENTO 

INTRODUÇÃO 

O concurso de chapéus de bruxa e feiticeiro é organizado pelo grupo disciplinar de Inglês, 2º e 

3º ciclos e enquadra-se na celebração do Halloween. 

 

OBJETIVO 

Tem por objetivo incentivar a participação, a criatividade e a imaginação, bem como divulgar 

costumes e tradições anglo-saxónicas. 

 

PARTICIPAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO  

O concurso de chapéus de bruxa e de feiticeiro realiza-se na Escola E.B.2.3. Roque Gameiro, 

no dia 31 de outubro. 

Os chapéus são expostos nesta escola de 31 de outubro a 4 de novembro.  

Os materiais a utilizar para a elaboração dos chapéus são da escolha dos alunos participantes 

e podem ser variados.  

Podem concorrer os alunos dos 2º e 3º ciclos, individualmente ou a pares.  

Os chapéus têm de ser identificados de forma legível com ano, turma, número e nome do(s) 

aluno(s) participante(s).  

Os professores de Inglês registam em ficha própria a identificação dos alunos participantes. 

Os chapéus devem ser entregues ao respetivo professor de Inglês da turma, nos dias 27 e 28 

de outubro.  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO  

O júri do concurso é composto por todos os professores de Inglês dos 2º e 3º ciclos, que 

indicam o seu voto em ficha própria. 

O chapéu é avaliado de acordo com os seguintes critérios:  

    a) Adequação ao tema; b) Originalidade; c) Criatividade; d) Qualidade estética 

 A fim de deliberar, o júri reunirá no dia 31 de outubro. As deliberações serão tomadas por 

maioria, das quais não caberá qualquer recurso. Os projetos vencedores serão divulgados no 

dia 31 de outubro de 2016, após as 16 horas. 

 

PRÉMIOS 

O concurso visa selecionar e premiar 3 chapéus originais adequados à temática do concurso. 

Os alunos, cujos chapéus fiquem em 1º, 2º e 3º lugares, recebem um prémio não pecuniário, 

de natureza lúdico/didática.  

Os prémios serão entregues pelos professores de Inglês das turmas dos alunos premiados, com 

um certificado. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

Os chapéus premiados são expostos na BE-CRE da Escola E.B.2.3. Roque Gameiro.  

No final da exposição os chapéus são devolvidos aos alunos pelos respetivos professores.  

A divulgação dos chapéus poderá ser feita no site do agrupamento. 

 

 

 

 

Organização: O Departamento de Línguas Estrangeiras 


