
 
ÂMBITO 

O Concurso “Halloween Costumes” pretende premiar os melhores 

trabalhos manuais desenvolvidos para o evento “Halloween” de 31 

de outubro de 2022.  

Este concurso será realizado com a exposição e apresentação das 

fotografias na biblioteca da escola D. Francisco Manuel de Melo.   

 

ORGANIZAÇÃO 

Este concurso é organizado pelo grupo disciplinar de inglês do 

segundo ciclo do agrupamento de escolas Amadora Oeste. 

 

DESTINATÁRIOS 

Estudantes do segundo ciclo do agrupamento. 

 

OBJETIVOS 

1. Promover um evento de animação para o dia 31 de outubro, 

estimulando a curiosidade para a produção de trabalhos e apelando 

ao espírito crítico e imaginativo dos mesmos; 

2. Envolver as famílias nas atividades da escola; 

3. Divulgar a língua inglesa num contexto cultural; 

4. Estimular o interesse pela disciplina de inglês. 



 

TIPOLOGIA 

1. Os trabalhos são uma fotografia do/a estudante vestindo o 

disfarce relacionado com o tema do concurso; 

2. Todos os trabalhos são subordinados ao tema “Halloween”; 

3. Todos os trabalhos são apresentados em formato digital JPG; 

4. Os modelos devem ser originais criados pelos estudantes e, 

preferencialmente, com o apoio da família;  

5. O trabalho deverá ser entregue por email.  

 

CONDIÇÕES DE CANDIDATURA 

As candidaturas são apresentadas individualmente.  

 

FASES DO CONCURSO 

1.ª Fase 

Os trabalhos devem ser enviados por email para 

marisa.borges@aeamadoraoeste.edu.pt até ao dia 20 de outubro, 

identificados com nome, apelido, número, ano e turma. 

Nos dias 24 e 25 de outubro será realizada a votação em cada 

turma para apuração de um/a finalista. 

2.ª Fase 

De 26 a 31 de outubro decorrerá a votação na biblioteca escolar. 

 

PROPRIEDADE DOS TRABALHOS 

Os trabalhos submetidos a concurso ficam na posse do grupo 

organizador. 

Ao submeter o trabalho a concurso, o/a encarregado/a de educação 

está a autorizar a divulgação interna das fotografias para exposição 

e posterior divulgação no site do Agrupamento. 
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PRÉMIOS 

1.º Prémio: um livro em inglês; 

2.º Prémio: um adereço alusivo ao Halloween; 

3.º Prémio: um pacote de doces. 

 

CERIMÓNIA DE ENTREGA DOS PRÉMIOS 

Os prémios serão entregues no dia 2 de novembro pelas 

professoras organizadoras. 

  


