SEMANA DOS AFETOS - 11 a 15 fevereiro
CONCURSO MURAL DOS AFETOS
A semana de 11 a 15 de Fevereiro será a semana dedicada aos Afetos, no
Agrupamento de Escolas Carlos Teixeira.
Para assinalar esta esta semana, a Equipa PEPS do Agrupamento de Escolas Carlos Teixeira, vai
realizar um concurso denominado de Mural dos Afetos destinado a toda a comunidade educativa.
Este concurso tem como objetivos a reflexão e partilha, entre alunos dos 2º e 3º ciclos, professores e
assistentes operacionais / técnicos, sobre o que é o AMOR, a AMIZADE e o NAMORO.

Regulamento do Concurso
Data de início: 11 de Fevereiro de 2018
Data de fim: 15 de Fevereiro de 2018 às 12h00.
Durante esta semana estarão, nas escolas EB23 Carlos Teixeira e EBI Silvares, 3 murais identificados da
seguinte forma
· NAMORO é…
· AMIZADE é…
· AMOR é…
Cada turma deverá construir uma frase que complete cada mural. A frase que representará a turma
pode ser construída em grupo ou individualmente e depois votada em turma. Os professores e assistentes
operacionais /técnicos apresentam a sua frase de forma individual.
Durante esta semana, o delegado da turma deverá ir a cada mural e escrever a frase que vai
representar a sua turma no concurso, identificando-a.
No dia 15 de Fevereiro, às 12h00, termina o concurso e as frases serão avaliadas pelo júri, de acordo
com os critérios estabelecidos.

Composição do Júri
1 Elemento da direcção do Agrupamento de Escolas
Equipa PEPS do Agrupamento de Escolas

Critérios de avaliação
As frases serão avaliadas pelo júri tendo em consideração a adequação, a originalidade e a criatividade das
frases apresentadas.

Resultados
Os resultados serão divulgados no dia 19 de fevereiro de tarde e serão atribuídos o 1º, 2º e 3º lugar às 3
melhores frases de cada mural.

Prémios
Os vencedores terão as suas frases divulgadas na página web do Agrupamento.
Equipa PES

Participa!
Sê Feliz e faz os outros felizes
Equipa PEPS

