
 
 

Centro Escolar da Pícua – Concurso de Espantalhos  
 

 

Características do trabalho: 

 

Modalidades: Trabalhos tridimensionais 

 Dimensões mínimas: 1,50 metros de altura; 

 O espantalho deve ser elaborado de forma a quando for exposto, fique fixo no solo (com base ou espetado no solo); 

 O Espantalho deve ser na sua totalidade feito com materiais usados e de desperdício e possíveis de serem reciclados; 

 Cada Espantalho deve conter uma mensagem sobre a reciclagem.  

Autores 

 O trabalho deve ser, obrigatoriamente, elaborado e apresentado individualmente ou por um grupo de crianças ou jovens, podendo ter 

como co-autores quer professores e/ou educadores, pais e Encarregados de Educação ou outros membros adultos da Comunidade 

Educativa. São igualmente aceites trabalhos que representem uma instituição ou escola, desde que elaborados pelas crianças ou 

jovens desses organismos, podendo existir o contributo de adultos; 

 Nome - O Espantalho deverá ter um nome; 

Condições de admissão ao concurso 

 Cada Turma (ou grupo) poderá participar com mais do que um trabalho. 

 Cada aluno, criança ou jovem (ou grupo) poderá utilizar um pseudónimo, se o desejar, mas fazendo, contudo, a sua identificação 

correta (nome, número, turma, escola ou instituição…). 

 Os trabalhos/inscrições serão entregues no dia 1 de junho no Centro Escolar da Pícua. 

 Caberá ao júri selecionar os três melhores trabalhos e decidir pela atribuição de nomeações honrosas a outros trabalhos. 

 Das decisões do júri não haverá recurso. 

Critérios de apreciação 

 Respeito pelas características dos trabalhos; Criatividade/Inovação/Obediência ao tema 

Prémios 

  Os resultados serão divulgados no Centro Escolar da Pícua e na sede do Agrupamento de Escolas de Águas Santas, no dia 9 de 

junho, pelas 16 horas, bem como no site do Agrupamento:  

 Os trabalhos serão divulgados no parque de exterior do Centro Escolar Pícuas. Ao Centro Escolar da Pícua reserva-se o direito de 

utilização dos trabalhos apresentados a concurso, na sua versão integral ou parcial, não se responsabilizando por quaisquer danos 

nos espantalhos, no período em que se encontrarem expostos. 

1.º Prémio – Tablet 

2.º Prémio – MP3 

3.º Prémio – Pendrive 


