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CONCURSO DE MESAS DE NATAL 
 

Regulamento  
 

1 - OBJETIVOS  

Este concurso, dinamizado pela Coordenadora de Projetos e Atividades, em 
colaboração com a Coordenadora das Bibliotecas do Agrupamento de Escolas de 
Lousada, tem como objetivos gerais sensibilizar a comunidade educativa para a 
importância da partilha e da solidariedade, através de ações que promovam o 
empenho, a criatividade e originalidade. 

2 - DESTINATÁRIOS  

Todas as turmas 3º ciclo e do secundário, professores e assistentes Operacionais da 
Escola Secundária de Lousada. 

3 - TEMA  

Decoração de Mesas de Natal 

4 - LOCAL do CONCURSO e EXPOSIÇÃO das MESAS 

Refeitório e polivalente da Escola 

5 - DATA E HORA  

15 de dezembro de 2017, pelas 11.00 horas 

6 - CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO: 

      . Cada turma concorre com a preparação completa de uma MESA de NATAL 
decorada de forma original; 

         . Nas mesas devem constar, entre outros, os seguintes elementos: 

 - uma toalha de NATAL original; 

 - pratos, talheres e copos; 
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 - um doce típico do Natal (pelo menos); 

 - um chocolate alusivo à época (pelo menos); 

 - um elemento natural adequado ao tema NATAL; 

 - um cartão/cartaz/mensagem ilustrado com uma mensagem natalícia. 

7 - JÚRI DO CONCURSO (horário de passagem do júri: 12.30h) 

O júri do concurso é constituído por 6 elementos: o Presidente do Conselho Geral; um 
elemento da Direção; um elemento da Associação de Pais e Encarregados de 
Educação; um professor de Português; um professor de Educação Visual;  um 
elemento da Associação de Estudantes. 

8 - PRÉMIO  

Todas as turmas participantes receberão um certificado. As turmas que decorarem as 
três mesas vencedoras (E. Básico e E. Secundário), selecionadas pelo Júri, ganharão um 
prémio. 

 

A Coordenadora de Projetos e Atividades e a Coordenadora das Bibliotecas, 

Carla Lopes e Graça Coelho 
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