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Spooky T-shirt – Halloween Contest 
Regulamento 

 

Datas - O Concurso de T-shirts de Halloween realiza-se entre os dias 10 e 31 de outubro. 
• De 10 a 23 de outubro – conceção/elaboração das T-shirts; 

• 24 de outubro – entrega das T-shirts; 

• De 25 de outubro a 4 de novembro – exposição das T-shirts no respetivo Estabelecimento de Ensino; 

• 3 de novembro – eleição da T-shirt vencedora; 

• 4 de novembro – divulgação da T-shirt vencedora. 

 

Objetivos 
• Sensibilizar para aspetos culturais próprios dos países da língua estrangeira estudada, comparando-os com os do 

nosso País. 

• Motivar os alunos para a aprendizagem da língua em contexto lúdico. 

• Desenvolver o conhecimento do seu mundo e do outro. 

• Envolver as famílias nos processos de ensino e de aprendizagem. 

 

Participantes 
• Alunos dos 3º e 4º anos de Inglês; 

• Os alunos participam individualmente com a colaboração das famílias. 

Identificação 
• Os participantes têm de identificar as suas criações com o(s) nome(s) e turma. 

 

Seleção 
Seleção por um júri da melhor T-shirt. 

 

Júri 
• O júri será constituído por todo o pessoal docente e não docente afeto ao respetivo Estabelecimento de Ensino. 

• Da decisão do júri não haverá recurso. 

• Em caso de empate, o Coordenador de Estabelecimento terá voto de qualidade. 

 

Critérios de Avaliação 
A avaliação do júri, na seleção da melhor T-shirt, terá por base os seguintes critérios: 

• Criatividade, originalidade e adequação ao tema; 

• Qualidade na elaboração da T-shirt; 

• Utilização de materiais não poluentes, reaproveitados e que poderão ser reciclados; 

• Não utilização de produtos perecíveis (frutos ou outros) ou perigosos (facas, lâminas ou outros); 

• Cumprimento dos requisitos do regulamento. 

 

Prémios 
• Todos os participantes irão receber um certificado de participação; 

• Será atribuído prémio à T-shirt vencedora. 
 


