
 

REGULAMENTO GERAL                              

CONCURSO – 5 as FRANCISQUÍADAS  
                             

 

CONCURSO: 5 
as

 Francisquíadas  

Subordinado a este nome desenvolver-se-á, ao longo do ano letivo 2011-2012, um 

concurso de índole cultural e desportiva, constituído por um total de cinco provas (sendo três 

obrigatórias e duas de opção, escolhidas de entre um leque de oito, abaixo indicadas), de que 

se publica o presente regulamento geral. 

 
ÉPOCA DE REALIZAÇÃO: O concurso decorre entre dezembro de 2011 e 22 de março de 

2012, estando a efetivação das provas agendada para a última semana do 2º período letivo. 

 
LOCAL: As provas decorrem na Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes, em local a 

indicar oportunamente (Pavilhão/Auditório/outro). 

 

DIA e HORA: As provas realizar-se-ão nos dias 20, 21 e 22 de março de 2012. 

 

PARTICIPAÇÃO: Como atividade extracurricular ou inserido no plano curricular de turma, 

podem participar todos os alunos da Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes, 
baseados na estrutura Turma, representada por uma equipa identificada por um nome ou pela 

designação do Ano e Turma, com um número variável de participantes (de acordo com o 

regulamentado específico de cada prova). Cada equipa deverá apresentar dois responsáveis 

fixos: um professor da turma e um aluno. 
 

INSCRIÇÕES: Devem ser entregues até ao dia 14 de março de 2012, no Pavilhão 

Gimnodesportivo ou na Biblioteca, depois de devidamente preenchido o impresso próprio, à 
disposição dos interessados nesses mesmos locais, ao auxiliar de ação educativa de serviço nas 

instalações. Poderá também ser entregue ao Diretor de turma que o entregará à Comissão 

Coordenadora. A turma poderá igualmente fazer a sua inscrição on-line na página da escola no 
espaço próprio para o efeito. 

 

PROGRAMA: O concurso é constituído por um total de cinco provas: três obrigatórias e mais 

duas à escolha da equipa, de acordo com o leque de opções proposto a seguir. 
 

PROVAS OBRIGATÓRIAS: É obrigatória a prestação das seguintes três provas: 

- Cultura (Conhecimentos gerais + Atualidade)  
- Desporto (Jogos Tradicionais)  

- Leitura  

 
PROVAS DE OPÇÃO: De entre as oito provas apresentadas, os alunos escolhem apenas duas. 

- Vídeo  

- Canto/Música 

- Dança   

- Criatividade 

- Teatro  

- Quebra-tolas 

- Informática 

- Expressão Plástica 

 

FORMA DE COMPETIÇÃO: A definir de acordo com o número de equipas inscritas. 
 

FALTA DE COMPARÊNCIA: A falta a qualquer prova selecionada implica a pontuação de 

zero, podendo, a equipa ser eliminada do concurso. 



 

 

JÚRIS e CLASSIFICAÇÕES: Cada prova é apreciada por um júri 

constituído por três professores e um aluno que atribuem, 
individualmente, uma classificação de 1 a 10 pontos, sendo vencedora a 

equipa mais pontuada no total das cinco provas disputadas. 

Depois de apreciadas as provas das turmas participantes, cada júri apresenta de imediato 
os respetivos resultados à Comissão Coordenadora, que os divulga no final de cada sessão de 

provas e os afixará, no painel das "5 
as

 Francisquíadas", até ao final do dia imediatamente a 

seguir à sua realização. 
 

PRÉMIOS: A equipa vencedora receberá uma taça alusiva ao concurso e um diploma de 

participação, extensivo a todos os participantes. Está a ser estudada a viabilidade da atribuição 
de um prémio “Viagem Aventura" à equipa/turma vencedora. As melhores provas realizadas no 

decorrer do Concurso poderão ser selecionadas para a Gala das Francisquíadas que se realizará 

no 3º período em data e local a definir.  

 

NOTA: Na realização das provas de opção, este ano as equipas podem contar com a 

participação de elementos da comunidade educativa (encarregados de educação ou 

familiares dos alunos, funcionários da escola ou professores) desde que estes 

desempenhem um papel secundário ou de suporte no desenrolar da ação da prova.  

 

As informações devem ser pedidas, verbalmente ou por escrito, ao Júri de cada prova (indicado 

no regulamento específico das provas), ou aos elementos da Comissão Coordenadora das "5 
as

 

Francisquíadas", constituída pelos seguintes professores: 

 
 Bruno Gomes 

 Elisabete Sousa 

 Eugénia Narciso 
 Marisa Martins 

 Paula Madureira 

 Teresa Pina 

 
 

 

Toda a correspondência dirigida à referida Comissão ou ao Júri das Provas deve ser 
entregue no Pavilhão Gimnodesportivo ou na Biblioteca da escola em sobrescrito fechado e 

identificado com o Nome da equipa ou com a indicação de ano e turma. As dúvidas podem 

também ser colocadas através do endereço de e-mail bmcgomes@gmail.com. 

As alterações julgadas oportunas e os casos omissos serão da exclusiva responsabilidade da 

Comissão Coordenadora das "5 
as

 Francisquíadas", 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 


