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REGULAMENTO 



 

DESCRIÇÃO E OBJETIVOS 
 
Trata-se de um concurso de talentos criado pelo Departamento de Expressões do Colégio 

Horizonte que tem como objetivos promover a criatividade, expressão, musicalidade, capacidade de 

superação das alunas e, simultaneamente, fomentar o espírito de serviço e de solidariedade, através 

do apoio a Instituições de Solidariedade Social. Este ano iremos contribuir para ajudar a Vida 

Norte.  

Esta instituição com a qual o Colégio já tem colaborado por diversas vezes, desempenha um papel 

fundamental na vida de muitas famílias e, por isso, neste momento de crise que continuamos a 

atravessar, todas as ajudas que possamos dar serão muito importantes. Poderão consultar mais 

informações em https://www.vidanorte.org/home/. 

Contudo, não é motivo impeditivo à participação no concurso a impossibilidade de contribuição para 

a causa solidária. 

Propomos que as alunas se animem a mostrar os seus talentos através do envio de vídeos e que, 

simultaneamente, façam um donativo para ajudar a Vida Norte a apoiar quem mais precisa.  

CATEGORIAS 

• MÚSICA E TEATRO  

Sabes cantar, tocar um instrumento, declamar ou representar? Luz! Música! Ação! Este é o teu 

palco! As alunas poderão mostrar os seus talentos musicais e/ou de teatro. Podem apresentar uma 

canção, tocar um instrumento, declamar, representar, fazer um sketch ou associar no mesmo vídeo 

vários destes talentos.  

• DANÇA E ACROBACIAS  

Mostra a tua personalidade, energia, expressão, sentimentos e comunica através dos movimentos! 

Na área da dança, ginástica ou patinagem desafiamos as alunas a apresentarem uma coreografia 

na qual transmitam a sua expressão e o seu talento, comunicando através dos movimentos.  

• ARTES VISUAIS  

Pintura, desenho, escultura, onde te levará a imaginação? Expressa a tua arte e conta-nos a tua 

história! Nesta categoria procuramos talentos na área das artes visuais. O trabalho pode ser 

realizado e filmado integralmente ou pode ser apresentado um filme editado com as diferentes fases 

do processo criativo e resultado final. 

• DESAFIOS  

Cada novo desafio é uma oportunidade de aprendizagem! Podem ser realizados vários tipos de 

desafios em que o objetivo é mostrar a perícia, habilidade e agilidade na sua execução. Nesta 

categoria não poderá haver edição de vídeo. São exemplos de desafios: saltar à corda, aguentar em 

espargata ou pino, fazer um castelo de cartas, construir o cubo mágico, manobras de skate ou 

bicicleta, toques de bola ou com raquete, truques de magia, malabarismo, equilíbrios, entre muitos 

outros. A imaginação é o limite! 

https://www.vidanorte.org/home/


 

REGULAMENTO E PROCEDIMENTOS 

 

• As alunas poderão participar individualmente, em grupo ou em família, nas quatro categorias: 

“Música e Teatro”, “Dança e Acrobacias”, “Artes Visuais” e “Desafios”.  

• Cada filme poderá ter até 3 minutos de duração máxima. Cada participante determina o tempo 

da sua apresentação. 

• A edição de vídeo é permitida com exceção da categoria “Desafios” na qual o vídeo terá de ser 

filmado de forma contínua.  

• Todos os vídeos devem ser enviados para o email criado para o efeito 

yourtalentstoserve@colegiohorizonte.pt 

• No campo “Assunto” do e-mail pedimos que seja mencionado o nome da aluna, o ano e a 

categoria do talento. 

• Ao longo das aulas das diferentes disciplinas do Departamento de Expressões será divulgado o 

concurso, serão explicadas as regras, esclarecidas dúvidas, dadas ideias e orientações às 

alunas. 

• A avaliação será feita pelas professoras do departamento e a divulgação dos vídeos vencedores 

nas diferentes categorias de talento terá lugar na celebração do Dia do Colégio. 

• Serão tidos em conta os seguintes critérios de avaliação consoante as diferentes categorias: 

criatividade, expressão, musicalidade, estética e técnica de execução. 

• O Colégio Horizonte atribuirá um prémio monetário no valor de 15 euros ao primeiro lugar de 

cada escalão (1º CEB, 2º CEB, 3º CEB e Secundário), o qual reverterá na totalidade para a 

Vida Norte. 

• Para além disso, o colégio fará um donativo de um euro por cada participação. 

• Apelamos também ao contributo de todos através de transferência bancária no link: 

https://www.easypay.pt/form/?f=donativos-vida-norte. 
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