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WITCH CONTEST – Concurso de bruxas tridimensionais 2015/2016 
 

Regulamento 
 

1º - O Concurso de Bruxas Tridimensionais, promovido pelos professores de Inglês do 3º Ciclo e 

Secundário, tem como destinatários os alunos do 3º Ciclo da escola sede do Agrupamento de 

Escolas de Oliveira de Frades.  

2º - Os alunos serão informados / motivados para a participação neste concurso pelo respetivo 

professor de Inglês.  

3º - A atividade será divulgada na Página do Agrupamento, onde se encontrará o regulamento do 

concurso.  

4º - A exposição dos trabalhos decorrerá de 30 de outubro a 4 de novembro no átrio da 

entrada principal da Escola sede, exterior à Biblioteca. 

 5º - As bruxas deverão ser entregues até ao dia 29 de outubro (manhã), ao respetivo professor 

de Inglês. 

6º - Todos os trabalhos entregues deverão estar identificados com nome, número, turma e ano dos 

alunos participantes. 

7º - Só os trabalhos identificados serão numerados e colocados na exposição para serem 

consideradas pelo júri do concurso.  

8º - No momento da entrega dos trabalhos, será registado (em folha própria) o nome ou nomes dos 

participantes e identificados os trabalhos recebidos, com uma bandeira numerada, antes de serem 

colocados no espaço destinado à exposição.  

9º - Os alunos poderão concorrer individualmente ou em grupo de dois elementos.  

10º - Para a elaboração das bruxas, o trabalho terá de ser tridimensional. Não serão contemplados 

os trabalhos bidimensionais.  

11º - Os trabalhos serão apreciados por um júri constituído pelos docentes de Inglês.  

12º - Cabe ao porta-voz do júri (que selecionarão entre si) dar a conhecer os números dos 

trabalhos selecionados (1º; 2º e 3º lugares).  

13º - O júri valorizará sobretudo a originalidade / criatividade; os materiais utilizados e o produto 

final.  

14º - A análise feita pelo júri decorrerá no dia 30 de outubro (durante a tarde) e os vencedores 

(1º; 2º 3º lugares) serão divulgados na Página do Agrupamento.  

15º - Os trabalhos expostos serão recolhidos durante a manhã do dia 4 de novembro.  

16º - Os alunos que pretenderem reaver os seus trabalhos deverão dirigir-se aos professores de 

Inglês durante o dia 4 de novembro (manhã) ou 5 de novembro (tarde). Depois desta data já não 

estarão disponíveis.  
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17º - A escola não se responsabiliza pelo desaparecimento ou danos causados aos trabalhos 

expostos.  


