
 

REGULAMENTO 

Concurso de curtas metragens assombrosas (Spooky) 

 

I.TEMA: 

 

“Halloween shorties” 

 

II. CONSIDERAÇÕES: 

 

Com o objetivo de comemorar o Halloween no Agrupamento, o grupo 220 de Português – Inglês em 

articulação com os grupos 300 e 120 de Inglês lançam o desafio da criação de curtas metragens alusivas 

ao tema. 

 

III. OBJETIVO: 

 

Conhecer a cultura anglo-saxónica. 

Motivar os alunos para a aprendizagem da língua inglesa. 

Desenvolver conhecimentos no âmbito das técnicas de informação e comunicação. 

 

IV. REGULAMENTO 

 

1. Participação 

 

a)  Podem participar no concurso todos os alunos do ensino básico do Agrupamento. 

b) A participação pode ser individual ou em grupo com o máximo de 3 alunos; 

c) Será aceite apenas um vídeo por participante/grupo;  

d) Os trabalhos podem ser realizados com a colaboração de amigos, familiares e/ou professores.  

e) Os trabalhos devem ser entregues ao respetivo professor de Inglês entre 26 e 31 de outubro. Podem 

fazê-lo por email institucional ou utilizando o Classroom da turma. 

f) A duração dos vídeos apresentados não pode exceder os 2 minutos. 

g) As pessoas que apareçam no vídeo não podem ser reconhecidas ou identificadas. 

h) Os trabalhos apresentados devem ser inéditos (não são aceites cópias de outros trabalhos) e os 

mesmos não podem violar direitos de autor. 



2. Requisitos 

 

a) Criatividade 

b) Concordância com o tema 

c) Utilização de cenários, adereços e som relacionados com o Halloween. 

d) O filme deve ter título e narração (oral ou escrita) em Inglês. 

e) No final, os vídeos devem ter uma ficha técnica contendo identificação dos autores, ano, turma e 

escola a que pertencem. 

f) A edição e formato dos vídeos é livre. 

 

3. Seleção e atribuição de prémios 

 

a) A seleção dos vídeos vencedores será feita por um júri composto por professores de inglês, artes e 

tecnologias de informação e comunicação representantes de cada ciclo de ensino.  

b) Serão premiados o 1º, 2º e 3º escolhidos pelo júri em cada ciclo de ensino. 

c) A lista de vencedores será publicada até ao final do mês de novembro. 

 

4. Casos Omissos Neste Regulamento 

 

a) Serão resolvidos pelas professoras responsáveis pela atividade. 

 

 

AS PROFESSORAS RESPONSÁVEIS: 

 

Lívia Ferreira 

Sílvia Fernandes 

Sílvia Paixão 


