CONCURSO
"O Verdadeiro Espírito de Natal"
A Biblioteca do Agrupamento Ferreira de Castro em articulação com a disciplina de Educação
Moral e Religiosa Católica (EMRC) pretendem refletir sobre "O Verdadeiro Espírito de Natal" e
levam a cabo um concurso de presépios/adereços de Natal, com os seguintes objetivos:
Estimular a imaginação e a criatividade;
Promover o trabalho em equipa, nomeadamente em família;
Valorizar as tradições culturais e religiosas;
Redescobrir a origem e o significado profundo do Natal;
Sensibilizar e demonstrar que a reutilização de materiais usados é possível,
na elaboração de trabalhos com muita qualidade, beleza e arte.
Os alunos que aceitarem este desafio deverão apresentar um Presépio ou Decoração de Natal
(por ex. bola, presente, meia, etc) originais e de acordo com os critérios definidos para o concurso.
Na execução do presépio/adereço natalino pode ser utilizada qualquer tipo de técnica. É
obrigatório o trabalho realizado ser feito com material reciclável, como por exemplo: papel, esferovite,
cortiça, rolhas, plásticos, tecidos, madeira, folhas de árvores, pinhas, bolotas, botões, palha, pedras,
etc. No trabalho deve constar uma mensagem sobre o tema do concurso, nome dos autores, ano e
turma.
Podem participar todos os alunos do 2º e 3º ciclo deste Agrupamento, com trabalhos
individuais elaborados com o apoio da família ou elaborados em grupo. Os trabalhos deverão ser
entregues ao professor de EMRC. O prazo limite de entrega dos trabalhos é o dia 30 de novembro. Os
trabalhos serão expostos na Biblioteca, a partir do dia 10 de dezembro.
Posteriormente, os trabalhos deverão ser levantados na segunda semana de janeiro.
Participa com a tua família e amigos! Haverá alguns prémios para os melhores trabalhos, que
serão selecionados por um júri formado por um grupo de professores tendo em conta os seguintes
critérios:
Criatividade / originalidade;
Pertinência da mensagem;
Utilização de materiais reciclados.
Os vencedores serão divulgados no dia 14 de dezembro e os prémios serão em data a anunciar
durante o 2º Período.
ACEITA O DESAFIO E CONSTRÓI O TEU PRESÉPIO/ADEREÇO NATALINO!
Vamos trazer o verdadeiro espírito do Natal para a nossa escola!

