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PROJETO PESES
CONCURSO DE BOLACHAS
O Concurso de Bolachas é promovido pelo Projeto PESES, no âmbito da Comemoração do Dia da Bolacha,
e realiza-se a 4 de dezembro de 2019 (quarta-feira).
1. Os alunos candidatos devem apresentar a sua inscrição junto dos Professores que integram a
Equipa PESES:
- Plácido Carvalho (Educação Musical)
- Sandra Matos (Educação Visual e Tecnológica)
- Paulo Silva (Português)
- José Botelho (Matemática e Ciências Naturais)
2. As candidaturas poderão ser a título individual ou em grupo, não excedendo os três elementos;
3. No concurso, os candidatos terão que apresentar um conjunto de bolachas que depois serão
expostas na Sala de Professores;
4. A forma da bolacha, bem como os ingredientes e a sua apresentação, são da responsabilidade
exclusiva dos alunos candidatos;
5. Cada candidatura terá que apresentar, obrigatoriamente, no mínimo 12 bolachas, de acordo com a
receita escolhida;
6. Os Professores disponíveis na Sala de Professores, durante o intervalo das 10h20 até às 10h40 do
dia 4 de dezembro, irão provar as bolachas expostas e votarão secretamente de acordo com as suas
preferências;
7. A cada candidatura/bolacha será atribuído um número de entrada;
8. As bolachas deverão ser entregues aos professores responsáveis no dia 4 de dezembro, quartafeira, até ao intervalo das 09h20;
9. O vencedor será a proposta que obtiver a pontuação mais elevada;
10. O prémio será entregue ao(s) vencedor(es) no decorrer da “Festa de Natal”, a realizar no dia 17
de dezembro de 2019;

11. Obrigatoriamente, cada participante ou grupo de participantes, juntamente com a bolacha, terá
que expor a RECEITA desenvolvida, para obter a bolacha a concurso;
12. Para qualquer esclarecimento, os interessados deverão dirigir-se, durante a semana, aos
Professores da Equipa PESES.

