
 

 

                                               Escola Básica e Secundária Vale do Tamel     

 

    THE SCARY MASK CONTEST 
                

 VIII CONCURSO de HALLOWEEN – outubro 2016 
                     

No sentido de potenciar o interesse e motivação dos alunos pela aprendizagem da Língua Inglesa, o 

grupo disciplinar de Inglês do Departamento de Línguas vai levar a cabo, mais uma vez, um CONCURSO de 

MÁSCARAS, no âmbito da comemoração do “Halloween”. 

  Objetivos do concurso: 

• Sensibilizar a comunidade discente para a importância do Inglês; 

• Despertar o interesse por aspetos da cultura angloamericana; 

• Promover o convívio entre a comunidade escolar;  

• Desenvolver capacidades de expressão, criatividade e imaginação. 

Calendarização: De 24 de outubro a 2 de novembro de 2016 

Concorrentes: Alunos do Ensino Básico (1º, 2º e 3º ciclos) e Secundário 

                        Equipa organizadora: Susana Anjos, Carla Ferreira e Alexandra Gonçalves 

Regulamento 

A atividade consistirá na realização de uma exposição coletiva dos trabalhos elaborados pelos alunos. 

Os alunos deverão apresentar máscaras no âmbito da comemoração do “Halloween”. Estes trabalhos irão 

a concurso e serão selecionados os três melhores. 

Os trabalhos deverão ser originais e inéditos e serão escolhidos de acordo com os seguintes critérios de 

seleção: adequação ao tema; criatividade, originalidade e inovação; utilização, parcial ou total, de 

materiais reciclados.  

As turmas de 1º ciclo poderão apresentar apenas uma máscara por turma. Nos 2º e 3º ciclos e turmas 

do  secundário, os trabalhos serão individuais. 

A entrega dos trabalhos será feita diretamente à professora de inglês ou professora-titular entre os 

dias 24 e 26 de outubro. Todos os trabalhos devem estar identificados com o nome, ano, turma e número 

do(s) aluno(s). A exposição será efetuada durante o dia 31 de outubro e 2 de novembro, na entrada do 

edifício da escola, pela equipa organizadora. 

Os trabalhos serão apreciados e selecionados por um júri que será constituído por 3 membros da 

comunidade escolar. Após a seleção dos premiados, todos os participantes devem levantar os respetivos 

trabalhos na semana seguinte. 

Lijó, 10 de outubro de 2016 


