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CONCURSO QUADRA DE SÃO JOÃO 

 

REGULAMENTO 

1. OBJETO 

O presente concurso tem como objetivo a criação de uma Quadra de São João. 

Pretende-se que os participantes criem quadras originais com a temática reciclagem, para que 

sejam posteriormente divulgadas nas redes sociais da RESINORTE. 

 

2. CONCORRENTES 

Esta atividade é dirigida aos alunos do pré-escolar até ao ensino secundário em conjunto com 

os professores, de qualquer escola, pública ou privada, da área de abrangência da RESINORTE. 

 

3. CALENDÁRIO 

As propostas terão de ser enviadas à RESINORTE até ao dia 17 de junho. 

 

4. PROPOSTAS  

As quadras deverão satisfazer e ser apresentadas de acordo com as seguintes instruções: 

a) A ficha de inscrição preenchida deverá ser enviada para mlima@resinorte.pt.   

b) As inscrições terão início no dia 08 de junho e terminarão no dia 17 de junho; 

c) As quadras devem ser enviadas para mlima@resinorte.pt com a identificação do 

estabelecimento de ensino e do aluno/grupo de alunos. 

 

5. AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

As propostas serão entregues ao Júri do concurso. Serão recusadas as propostas cujos autores não 

satisfaçam os requisitos de participação. 
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Depois de avaliadas e classificadas as propostas, as 20 melhores quadras irão a votação na página 

de Facebook da RESINORTE. 

A votação terá início no dia 21 de junho e terminará no dia 24 de junho às 18h00. Os resultados 

serão divulgados no dia 25 de junho. 

 

6. JÚRI DO CONCURSO 

O Júri será constituído por três personalidades no domínio do ensino. 

 

7. PRÉMIOS 

Os autores das 10 quadras com maior número de “Gostos” serão premiados com um kit de escrita 

criativa. 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Todas as situações não contempladas por este regulamento serão decididas caso a caso pelo Júri do 

concurso.  


