
 
REGULAMENTO DO CONCURSO 

“DESFILE DE MÁSCARAS” 
 

 
O presente regulamento estabelece as normas de participação no concurso do “Desfile de 
Máscaras". 
 
1º Objectivos 

O presente concurso tem como objetivo motivar o gosto pela expressão artística, desenvolver a 
criatividade bem como a capacidade de expressão e comunicação visual. Pretende ainda 
fomentar a colaboração entre alunos/professores/encarregados de educação e criar momentos 
de partilha comuns. 
 
2º Público alvo 

O concurso é dirigido a todos os alunos da Escola Básica e Secundária do Padrão da Légua. 
As candidaturas podem ser individuais ou em grupo.  
 
3º Inscrições  
É obrigatória a inscrição prévia. As inscrições devem ser realizadas para o e-mail da Associação 
de pais apesplegua@aeplegua.pt. O prazo para a inscrição é o dia 14 de fevereiro. Na inscrição 
os concorrentes deverão fornecer os seguintes dados: Nome, Ano, Turma e um contacto (e-
mail e/ou telefone). 
 
O concurso é composto por 3 escalões: 
1º Escalão – Alunos do 2º Ciclo (5º e 6º Anos) 
2º Escalão – Alunos do 3º Ciclo (7º, 8º e 9º Anos) 
3º Escalão – Alunos do Secundário (10, 11 e 12 º Anos) e Ensino Profissional 
 
A cada concorrente será atribuído, no momento da inscrição, um número. Esse número será 
utilizado durante o desfile. 
 
4º Características da máscara e Desfile 

a) É obrigatória a apresentação de máscara “de corpo inteiro”. Não serão aceites máscaras que 
apenas contemplem uma área única do corpo.  
b) Nenhuma máscara poderá cobrir a face na sua totalidade. 
c) As máscaras terão de ser elaboradas pelos concorrentes, ainda que coadjuvados 
d) Cada concorrente poderá, se quiser, escolher uma trilha sonora para realizar o desfile. Poderá 
ainda fornecer uma descrição da máscara, com um máximo de 60 palavras.  O ficheiro de música 
e/ou o da descrição da máscara terão de ser fornecidos à Organização, até ao prazo máximo de 
18 de Fevereiro.  
 
O desfile será realizado no Polivalente, no dia 21 de Fevereiro, entre as16h30 e as 18h00 
 
5º Constituição do Júri  

A avaliação dos concorrentes estará a cargo de um júri constituído da seguinte forma: 
 
-  2 Representantes da Associação de pais 
-  1 Representante da Direção do Agrupamento 
-  1 Representante da Associação de estudantes 
-  Prof. Coordenador do Departamento de Educação Artística e Tecnológica 
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5º Critérios de avaliação das propostas e pontuação 

O júri apreciará os critérios imaginação, criatividade e originalidade. Cada elemento do júri 
atribuirá uma pontuação entre 1 e 5 valores a cada um dos critérios.  A classificação final de cada 
concorrente será obtida pelo somatório de todos os pontos atribuídos. Será atribuído um bónus 
de 5 pontos a todos os concorrentes cuja máscara contenha materiais reciclados. 
 
As decisões do júri são soberanas e definitivas, não cabendo qualquer tipo de recurso. 
 
6º Classificações e Prémios 

Serão atribuídos 3 prémios por cada Escalão (cheque presente do Norteshopping): 
1º Classificado:  Prémio no valor de 40€  
2º Classificado:  Prémio no valor de 20€  
3º Classificado:  Prémio no valor de 10€  
 
Os prémios serão entregues no dia do Desfile, pelas 18h30m, 
 
 
Padrão da Légua, 7 de Fevereiro de 2020 
 


