DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES
DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO CENTRO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GÓIS

Comemoração do Carnaval 2021
Com a aproximação do Carnaval e dado que não haverá condições para realizar o tradicional Desfile
que ao longo dos anos nos habituámos a ver, derivado à pandemia COVID-19, dinamizaremos um
Concurso

de

Disfarces/Fantasias/Máscaras

construídos

em

casa

com

a

colaboração

dos

EE/Pais/Familiares, utilizando materiais recicláveis e/ou reutilizáveis.

Regulamento do Concurso

Objetivos:
A realização deste concurso tem como objetivos:
✓ Envolver a Comunidade Educativa na vida do Agrupamento;
✓ Proporcionar atividades lúdicas;
✓ Estimular a participação, criatividade e a imaginação;
✓ Incentivar a reutilização e/ou reciclagem de materiais;
✓ Motivar o gosto pela expressão artística;
✓ Preservar os costumes e tradições.

Datas:
✓ Inscrições: até 29 de janeiro de 2021;
✓ Envio das fotografias por email dos disfarces/fantasias/máscaras realizados: até dia 10 de
fevereiro de 2021;
✓ Compilação de todas as fotografias para a votação do Júri e sua publicação no Facebook do
Agrupamento: 11 e 12 de fevereiro de 2021;
✓ Seleção efetuada pelo Júri: de 15 a 18 de fevereiro de 2021;
✓ Divulgação dos resultados e entrega de diplomas e prémios: 19 de fevereiro de 2021.
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Participantes:
Podem participar no concurso:
✓ Todos os alunos do Agrupamento (da Educação Pré-Escolar ao 9º ano) com a
colaboração das respetivas famílias;
✓ Pessoal docente;
✓ Pessoal não docente.

Normas de Funcionamento:
✓ Os disfarces/fantasias/máscaras são criados e decorados única e exclusivamente com recurso a
materiais recicláveis e/ou reutilizáveis que cada participante personaliza a seu gosto;
✓ Os disfarces/fantasias/máscaras são realizados em casa por cada um dos participantes com a
colaboração dos EE/Pais/Familiares;
✓ Finalizados

os

disfarces/fantasias/máscaras,

cada

participante

coloca/veste

o

seu

disfarce/fantasia/máscara e tira até 3 fotografias, de perspetivas diferentes, que enviará para o
email: carnaval2021@aegois.com. Neste email, cada participante identifica-se, indicando o nome,
o ano, a turma e a Escola;
✓ Cada participante atribui um nome ao seu disfarce/fantasia/máscara;
✓ Quando se verifique que os disfarces/fantasias/máscaras foram adquiridos comercialmente, serão
excluídos do concurso;
✓ As fotografias não devem conter qualquer moldura ou assinatura;
✓ Não são admitidas fotomontagens;
✓ A participação no concurso é individual.

Inscrições:
✓ Todos os interessados devem inscrever-se até ao dia 29 de janeiro, mediante o preenchimento de
uma ficha de inscrição que se encontra em cada sala de aula, das Escolas do Agrupamento, no PBX
da Escola Sede do Agrupamento e na Página do Agrupamento em www.aegois.com
✓ Os participantes deverão fazer a inscrição de forma individual;
✓ A ficha de inscrição, devidamente preenchida, deverá ser entregue aos docentes titulares de
grupo/turma e diretores de turma, que as farão chegar à Direção. O Pessoal Docente e Não
Docente poderá entregar a sua inscrição no PBX. Os candidatos que preencham a ficha de inscrição
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retirada da Página do Agrupamento, em suporte digital, podem remetê-la para o email
carnaval2021@aegois.com não havendo assim necessidade de impressão.

Envio das Fotografias dos Disfarces/Fantasias/Máscaras:
✓ Finalizados

os

disfarces/fantasias/máscaras,

cada

participante

coloca/veste

o

seu

disfarce/fantasia/máscara e tira até 3 fotografias, de perspetivas diferentes, que enviará para o
email: carnaval2021@aegois.com, até ao dia 10 de fevereiro de 2021, inclusive;
✓ As fotografias não devem conter qualquer moldura ou assinatura;
✓ Não são admitidas fotomontagens;
✓ No email enviado, cada participante identifica-se indicando o nome, o ano, a turma e a Escola;
✓ Cada participante atribui um nome ao seu disfarce/fantasia/máscara.

Votação:
✓ As fotografias remetidas, por cada participante, para o email carnaval2021@aegois.com, serão
agrupadas num documento, no qual constará o nome atribuído pelo autor e um número, que lhe
será dado;
✓ Compiladas todas as fotografias, por participante, as mesmas serão remetidas a cada um dos
elementos do Júri, por email, que procederá ao preenchimento da grelha de avaliação do
disfarce/fantasia/máscara, onde constam os critérios de avaliação (grelha em excel). Cada critério
será avaliado de 1 a 5;
✓ Finalizada a avaliação, cada elemento do Júri remete a sua avaliação para o email
carnaval2021@aegois.com, cuja votação de cada elemento do Júri será compilada para um
documento único, obtendo-se a cotação final do Júri;
✓ A votação decorre de 15 a 18 de fevereiro de 2021;
✓ A divulgação dos resultados na Página e Facebook do Agrupamento decorre no dia 19 de fevereiro
de 2021.

Critérios de Avaliação:
A validação e avaliação dos disfarces/fantasias/máscaras têm por base os seguintes critérios:
✓ Criatividade e originalidade;
✓ Diversidade de materiais recicláveis e/ou reutilizáveis;
✓ Qualidade do produto final.
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Júri:
✓ O júri do Concurso será constituído por seis elementos convidados, pessoas idóneas e de áreas
diversificadas (um elemento da Direção, dois docentes sendo um de ET/EV, um elemento do
pessoal não docente, um/a aluno/a e um elemento da Associação de Pais);
✓ Não poderão fazer parte do Júri quaisquer pessoas que direta ou indiretamente sejam
intervenientes nos disfarces/fantasias/máscaras apresentados a concurso;
✓ Da decisão do júri não haverá direito a reclamação.

Prémios:
✓ Todos os participantes receberão um diploma de participação, no dia 19 de fevereiro de 2021;
✓ Serão premiados os 1.º, 2.º e 3.º lugares por nível de ensino, no mesmo dia (19 de fevereiro), da
seguinte forma:
o na Educação Pré-Escolar;
o no 1º Ciclo;
o no 2º Ciclo;
o 3º Ciclo/Pessoal Docente e Não Docente.
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