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6º DESFILE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
ESTILO ECOLÓGICO |CASA DA CULTURA DE GÓIS
04 junho 2022
NORMAS DE PARTICIPAÇÃO
O Grupo 74 Escoteiros de Góis organizam mais uma edição do Desfile de
Materiais Recicláveis, no âmbito do desenvolvimento das atividades de
educação ambiental, em torno de alguns princípios como a reciclagem.
À semelhança dos anos anteriores, esta iniciativa conta com a colaboração
de uma
conjunto de parceiros, a saber (ordem alfabética):
A Padaria
Alves Bandeira & Ca;
Cooperativa de Vila Nova do Ceira
Junta de Freguesia de Góis
Junta de Freguesia de Vila Nova do Ceira
Município de Góis
Trans Serrano – Aventura, Lazer e Turismo.
DESTINATÁRIOS
a) Dos 2 aos 5 anos
b) Dos 6 aos 11 anos
c) Dos 12 aos 18 anos
d) Dos 18 aos ≥100 anos
CONFEÇÃO DOS TRAJES/VESTIDOS
1. Os projetos devem ser concebidos com matérias recicláveis (papel
plástico, cartão, etc), inclusive todos os acessórios, sob pena de eliminação
do concurso.
ESPECIFICAÇÕES
1. Cada concorrente só pode levar 1 modelo a concurso, todavia um designer
pode apresentar um número ilimitado de fatos.
2. Os fatos terão que ser entregues na Casa da Cultura de Góis, no dia 28 de
maio, durante o período da manhã.
DESFILE
1. Os concorrentes desfilarão 2 vezes, por categoria.

2. A chamada ao palco será efetuada através dos números atribuídos a cada
concorrente (ordem crescente), os quais serão previamente sorteados pela
organização.
3. Os ensaios serão realizados em dia e hora a definir, sendo a presença dos
modelos obrigatórias.
JÚRI
1. O júri é constituído por 3 elementos. Um dos elementos do júri
desempenhará a função de presidente, o qual validará e acompanhará todos
os procedimentos.
1.1 Fruto da deliberação dos 3 jurados surgirá a atribuição do titulo de
Miss/ Mister Simpatia
1.2 Os jurados são igualmente responsáveis pela seleção do/a Top
designer ecológico.
1.3 A atribuição do titulo Miss/ Mister fotogenia será efetuada pelo
jurado com referencias no campo de fotografia
2. Apesar da presença e da função dos jurados, á audiência da Casa de
Cultura de Góis também terá um papel ativo na escolha dos vencedores, por
escalão.
2.1 O apuramento dos vencedores será efetuado tendo em
consideração a soma do valor apurado pelos jurados (70%) e dos espetadores
(30%)
2.2 após a contabilização dos votos, serão eleitos os 3 melhores
trajes/vestidos, por categoria, sendo atribuídos os títulos:
Rainha / rei da reciclagem
1ª Dama ou Mister de Honor
2ª Dama ou Mister de Honor
2.3 Em caso de empate, o presidente do júri terá o voto de qualidade.
PRÉMIOS
1. Os três mais votados, por escalão terão direito a um vale, a definir pela
organização
1.1Os prémios a designar aos modelos vencedores por categoria (e não
ao designers ou instituições que representam)
2. a todos participantes será atribuído um certificado der participação.
3. Ao/à Top Designer da noite será igualmente atribuído um premio a definir
pela organização.
CRITÉRIOS DE AVALIÇÃO
1. Os critérios de avaliação dos modelos deverão assentar na originalidade,
criatividade e qualidade da confeção dos mesmos.
CASOS OMISSOS
1. Os casos omissos serão tratados na altura pela organização e pelo júri,
tendo sempre como objetivo a solução mais consensual
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6º Estilo Ecológico
Concurso de Fatos com Materiais Recicláveis
CASA DA CULTURA DE GÓIS
04 junho 2022
FICHA DE INSCRIÇÃO ( ENTREGA ATE 28/05/2022)
Nome do/a modelo:
_______________________________________________________________
Morada:
_______________________________________________________________
Localidade: ___________________________Código postal: ______/________
Idade: ______| Tlf./Tlm.: ______________ |
Email:__________________________________________________________
Autor(es) do fato:
_______________________________________________________________
Descrição:
Tema:__________________________________________________________
Materiais
usados:________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Assinatura do participante e/ou encarregado de educação
_______________________________________________________________
Data de inscrição: ____/___/2022
Inscrição validada por: ______________________ (a preencher pela
organização)
Categoria: ______ N.º do participante: ________ (a preencher pela organização)

