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REGULAMENTO DO CONCURSO  

 Desfile de Carnaval – 17/02/2023 
 

 I. Data e Local de Realização 
1. O Concurso do Desfile de Carnaval realiza-se na sexta-feira, dia 17 de fevereiro de 
2023, nas vilas de Arganil e de Coja: 

• 10:00 - Arganil: J.I./E.B.1 de Arganil, Pombeiro da Beira, S. Martinho da Cortiça, 
Sarzedo; E.B.2,3 de Arganil, E.S. Arganil. 

• 14:00 - Coja: J.I./E.B.1 Coja, E.B.2,3 de Coja; JI & EB1 POMARES. 
 
II. Objetivos 

1. A realização deste concurso tem como objectivo valorizar e preservar as tradições 
carnavalescas; incentivar a criatividade, a imaginação; estimular o trabalho de equipa e 
o sentido de comunidade educativa, em torno de uma atividade lúdica, recreativa que 
promove a animação e o espírito folião, assinalando uma data festiva.  
 

II. Tema 
1. Tema admitido – DIGIT@ARGANIL – A importância dos Emojis na comunicação 
digital do séc. XXI – Veste as tuas emoções/pensamentos! 
 
Usar emojis nas conversas em redes sociais e outras aplicações é uma prática comum 
na internet. Atualmente existem cerca de 3.600 variações de emojis disponíveis e, de 
acordo com a Unicode Consortium, 92% dos usuários da internet usam esses ícones. É 
uma realidade do séc. XXI! Uma realidade cada vez mais presente no dia-a-dia dos 
jovens (e já das crianças). Mas até que ponto é que estes se conseguem expressar 
através dos emojis? É este o desafio que a equipa lança nesta edição de 2023! 

 
III. Grupo - composto por um mínimo de oito elementos; 

 
IV. Inscrições 

1. Podem inscrever-se para concurso todos os alunos, professores e demais 
colaboradores do Agrupamento de Escolas de Arganil. 
2. A inscrição é realizada mediante o preenchimento de uma ficha de inscrição, que 
deverá ser entregue a qualquer um dos elementos da equipa dinamizadora, de cada 
escola/nível de ensino, até ao dia 15 de fevereiro. 
3. As fichas de inscrição encontram-se disponíveis no respetivo link: 
https://forms.gle/bkNERoHfBXJ4zM7X8 
 

https://forms.gle/bkNERoHfBXJ4zM7X8
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V. Identificação 
1. Os participantes no concurso deverão estar identificados com o número que lhes é 
fornecido pela equipa dinamizadora e apresentar no disfarce a designação do 
grupo/turma que representa. 
 
 

VI. Júri 
1. O júri do Concurso será constituído por cinco elementos convidados (Direção; 
Câmara Municipal; Associação de Pais/EE; Aluno; Representante da comunidade e 
membro do Público), pessoas idóneas e de áreas diversificadas. Da decisão do júri não 
haverá recurso. 
 

VII. Critérios de Avaliação 
A avaliação do Júri tem por base os seguintes critérios: 
a) Criatividade no tema; 
b) Elaboração e construção dos disfarces; 
c) Dinamismo, alegria e animação do grupo /participante; 
 

VIII. Prémios 
Serão divulgados oportunamente. 
 
IX. Apoios 

Os prémios serão oferecidos pela Câmara Municipal de Arganil. 
 

X. Participação 
Os alunos participantes terão as faltas justificadas. 
 

XI. Outras disposições 
Qualquer dúvida ou omissão neste regulamento será resolvida pela organização, a 
cargo do Agrupamento de Escolas de Arganil. 

 

 

A Equipa Dinamizadora, 

Mariana Teixeira, Lília Azevedo, Aida Madeira, Alfredo Gonçalves, alunos do curso profissional 
de Turismo Ambiental e Rural, Associação de Estudantes 

 

 


