
 

 
Agrupamento de Escolas Diogo Cão 

 
   CONCURSO DE FRANCÊS:“A Torre Eiffel mais original.” 

   

Regulamento 

O presente regulamento estabelece as regras de participação no concurso promovido pelo Grupo 

Disciplinar de Francês do Agrupamento de Escolas Diogo Cão, designado por “A Torre Eiffel mais 

original”, que se desenvolve neste agrupamento, ao longo do 2º período. 

 

Artigo 1º (Objetivo) 

1- O concurso tem como principal objetivo fomentar a criatividade dos alunos, sensibilizando-os para 

o conhecimento de um dos maiores símbolos da francofonia em todo o mundo: A Torre Eiffel. 

 

Artigo 2º (Admissão dos trabalhos a concurso) 

1- Os alunos do 2º e 3º ciclo poderão concorrer individualmente, com o número de trabalhos que 

entenderem. O tema do concurso é a Torre Eiffel, um monumento que representa e simboliza a 

francofonia em todo o mundo. 

2- São admitidos trabalhos elaborados em diversos materiais (madeira, esferovite, metal, cartolina…) 

que resultem na construção de uma Torre Eiffel original, a três dimensões. 

3- Não existem restrições quanto ao tamanho das torres a concurso. 

4- Tendo em conta a situação pandémica atual, os trabalhos não serão entregues à equipa organizadora: 

os alunos participantes enviam duas fotografias do(s) seu(s) trabalhos(s), (numa das fotografias o 

aluno deverá estar visível), até  17 de março, para o endereço de mail seguinte: 

elisabetemourao@diogocao.edu.pt  

5- No email enviado, para além das fotografias dos trabalhos, deve constar a identificação do aluno, bem 

como o ano que frequenta, o número e a turma. 

Artigo 3º (Critérios de classificação e prémios) 

1- Os trabalhos serão classificados por um Júri, formado pelas professoras da equipa organizadora, com 

a colaboração especial do professor de Educação Visual, Ângelo Teixeira dos Santos. 

2-  Será atribuído um prémio ao trabalho melhor classificado, em cada um dos dois ciclos de ensino. 

3-  Os restantes participantes receberão um Diploma de Participação. 

 

Artigo 4 º (Disposições finais) 

1- Compete ao Júri decidir sobre quaisquer matérias omissas neste Regulamento e da sua decisão 

não caberá recurso. 
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