
 
Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas 

de Tondela Cândido de Figueiredo 
A.P.E.E.A.E.T. 

 

 

Concurso de Máscaras 2015 

 

A Associação de Pais propõe às crianças do Jardim de infância e aos alunos do 1.º ciclo a 

realização de um concurso de Máscaras 2015.  

 

Regulamento do Concurso: 

 

1 – Todos os grupos e turmas de JI e 1.º CEB do agrupamento de Escolas de Tondela Cândido 

Figueiredo poderão participar neste concurso, sendo que as máscaras serão do grupo / turma 

e não em nome individual de qualquer aluno. Cada grupo / turma pode apresentar apenas 

uma máscara.  

2 – As máscaras deverão ser entregues na biblioteca da escola sede até ao final do dia 13 de 

fevereiro de 2015.  

3 – A apreciação das máscaras e a eleição das 3 melhores máscaras será realizada por um júri 

constituído por um elemento da Associação de Pais, um elemento da direção do agrupamento 

e um elemento da autarquia (pelouro da educação), cuja constituição será publicitada na 

página da escola, até à data de entrega das máscaras.   

4 - Os prémios deverão ser utilizados em benefício das crianças do respetivo grupo/ turma 

vencedor (adquirir material, custear alguma visita de estudo, etc).    

5 - O primeiro prémio tem o valor de 100 euros; o segundo prémio tem o valor de 75 euros e o 

terceiro prémio tem o valor de 50 euros.  

6 – Após a avaliação das máscaras, em reunião de júri que terá de ser efetuada até uma 

semana após a entrega das máscaras, serão de seguida publicitados na página da escola os 

vencedores e será contactado o educador / professor do respetivo grupo / turma vencedor 

para lhe ser entregue o prémio correspondente.  

7 – As máscaras serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios: criatividade e utilização 

de materiais reciclados, com pontuação de 50% cada critério.  

 

7 de janeiro de 2015 

A Associação de Pais 

 

 


