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“O MEU LANCHE É 

MELHOR QUE O TEU!”

REGULAMENTO

CONCURSO  



INSERIDO NA SEMANA DA 
ALIMENTAÇÃO, PROPÕE-SE 
A REALIZAÇÃO DE UM 
CONCURSO ALUSIVO AOS 
LANCHES SAUDÁVEIS QUE 
CRIANÇAS E ADULTOS 
DEVEM CONSUMIR.
PARTICIPANTES – TODA A 
COMUNIDADE EDUCATIVA – 
ENCARREGADOS DE 
EDUCAÇÃO, ALUNOS, 
ASSISTENTES 
OPERACIONAIS, 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS, 
CPCJ, … 2



3
Toda a comunidade educativa – Encarregados de Educação, Alunos, 
Assistentes Operacionais, Associação de Pais, CPCJ, … 
PRÉMIO – cabaz de alimentos saudáveis 

PARTICIPANTES

CALENDÁRIO
Até ao dia 27/10/17 
Será vencedora a sugestão que utilizar: 
- a maior variedade de alimentos saudáveis; 
- a maior criatividade e melhor pertinência do tema. 

Cada participante realiza a sua sugestão em casa, 

faz o registo fotográfico e envia por e-mail para -  

bib.ce@aenelas.edu.pt até 6ª feira ,dia 27 para 

posterior avaliação. 

COMO FAZER?

mailto:bib.ce@aenelas.edu.pt
mailto:bib.ce@aenelas.edu.pt


4JÚRI
As sugestões apresentadas serão expostas no “hall 

de entrada” do Centro Escolar e avaliadas por um 

júri constituído por três alunos do 4º ano, dois 

Professores e pela Sra. Engª. Alimentar. 

GANHA QUEM…

apresentar a maior variedade de alimentos 

saudáveis; 

demonstrar maior criatividade e melhor 
pertinência do tema. 
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REGULAMENTO

• O Concurso é aberto a todos os 

participantes que a ele queiram aderir; 

• As sugestões a concurso deverão ser 

alusivas ao tema proposto; 

• As sugestões/fotos deverão ser remetidas 

por e-mail; 

• Deverá ser respeitado o prazo estabelecido; 

• O Júri de avaliação é constituído por 

elementos da Comunidade Escolar (alunos, 

professores e Eng.ª. Alimentar)  

• As sugestões/fotos ficam propriedade da 

entidade promotora. 

• Os casos omissos destas normas serão 

resolvidos pela entidade promotora, não 

havendo recurso da decisão do Júri. 

• A apresentação dos trabalhos representa a 

aceitação plena destas normas por parte dos 

concorrentes a este concurso. 

• Para esclarecimentos de eventuais dúvidas a 

equipa promotora poderá ser contactada 

pelo mai bib.ce@aenelas.edu.pt


