III CONCURSO
Presépios Solidários Natal 2016
À semelhança do que aconteceu nos anos anteriores, o grupo disciplinar de EMRC,
em parceria com a Cáritas de Albergaria-a-Velha, gostaria de apelar ao sentido
solidário de toda a comunidade educativa do nosso Agrupamento, levando a cabo
mais uma vez a dinamização do concurso “Presépios Solidários”.
REGULAMENTO
1- COMO PARTICIPAR? QUEM PODE PARTICIPAR?
Podem participar grupos de alunos de uma mesma turma ou toda a turma. Podem participar, também, professores e
assistentes operacionais.
A participação de cada grupo ou turma faz-se através da construção de um presépio com produtos enlatados (atum, fruta
enlatada, salsichas, etc.). Esses produtos serão adquiridos pelos próprios participantes, sendo doados à Cáritas de Albergariaa-Velha, por altura do dia de Reis.
2- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Cada grupo/turma deverá entregar, a um dos professores de EMRC, o presépio, que será exposto em espaço reservado para
o efeito.
O presépio deverá estar identificado com ficha de identificação, indicando o nome dos participantes e a turma ou função.
3- PROMOTOR
Grupo de recrutamento 290 (Educação Moral e Religiosa Católica)
4- DESTINATÁRIOS
Poderão participar no Concurso todos os alunos inscritos na disciplina de EMRC ou não do Agrupamento de Albergaria-aVelha, assim como professores e técnicos de ação educativa do Agrupamento distribuídos pelos seguintes escalões:
A - alunos do 1º Ciclo;
B – alunos do 2º ciclo;
C – alunos do 3º ciclo
D – alunos do Secundário
E – Professores e técnicos de ação Educativa
5- PRÉMIO E PREMIADOS
Será entregue um prémio por presépio vencedor em cada escalão.
Todos os participantes terão um certificado de participação.
6- CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS MELHORES PRESÉPIOS:
Respeito pelo tema; originalidade; criatividade; e sentido estético. Em caso de empate, vencerá o presépio que apresentar o
maior número de latas.
7- JÚRI
O Júri será constituído pelos 5 professores de EMRC do Agrupamento, membro da Direção e a Coordenadora da Cáritas
Local.
7- CALENDÁRIO
- Divulgação: de 07 a 18 de novembro de 2016
- Exposição: de 12 de dezembro de 2016 a 6 de janeiro de 2017
- Afixação dos resultados do concurso: 20 de Janeiro de 2017
- Entrega à Caritas: Dia de Reis (6 de janeiro de 2017)
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