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No próximo dia 22 de fevereiro realiza-se o concurso de Desfile de 
Carnaval 2020. Tendo como objetivo a promoção e dinamização das 
tradições carnavalescas, como tema “ECO Carnaval”. 
Assim, apela-se à criatividade, imaginação, animação e ao espirito de 
associativismo entre a comunidade escolar.

01. Podem inscrever-se todos os estabelecimentos de ensino público e
privado, IPSS’s e Associações sediados no Município.

02. Todos os participantes deverão ter em conta o tema proposto.

03. As inscrições deverão ser entregues na Divisão da Educação, da
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, até ao dia 14 de fevereiro.

04. Os inscritos deverão apresentar a designação do estabelecimento de
ensino, IPSS’s ou Associação que representam com uma faixa de 3m de
comprimento e 1,2m de altura.

05. São categorias a concurso:
- Grupo animação (coreografia, letra e sincronismo)
- Grupo fantasia (conceção, realização, composição, detalhes e impacto)
- Grupo criatividade (inovação e enquadramento com o tema)

06. O júri será constituído por 5 elementos convidados, pessoas idóneas 
e de áreas diversificadas, e da sua decisão não haverá recurso.

07. Conta para apreciação do júri a imaginação, criatividade e 
originalidade do tema, a elaboração e construção do carro/disfarces e a 
alegria e animação do grupo.

08. Será atribuído um prémio por cada categoria: grupo animação, grupo 
fantasia e grupo criatividade.

09. Qualquer dúvida ou caso omisso neste regulamento será resolvido 
pela organização.
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Estabelecimento de ensino

Agrupamento de escolas

 EB

 JI

Associação de pais

IPSS

Outro

Carro

 Sim Não

carro com música?

 Sim Não

Identificação dos grupos

Jardim de Infância / Escola / Instituição / Outros Grupos

N.º Estimado de participantes Crianças Adultos

Responsável

Contacto

Assinatura

Concurso | Ficha Inscrição

enviar ficha de inscrição até 
14 de fevereiro

e-mail
desfile.carnaval@cm-feira.pt

morada
Município de Santa Maria da Feira
Praça da República – Apartado135
4524-909 Santa Maria Feira
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