
1. Os desafios da Escola Mágica são uma iniciativa promovida pela Escola Mágica. 

As participações podem ser coletivas (professor e turma) e individuais (pais e filhos).  

 

2. Os objetivos dos desafios passam por incentivar os alunos a conservar e valorizar a 

Natureza; - intervir em iniciativas para a defesa do ambiente, no sentido da melhoria da 

qualidade de vida; - promover valores de cidadania; - participar em atividades de grupo; - 

proporcionar, através do processo criativo do aluno, a oportunidade para desenvolver a 

sua personalidade; - facilitar as interações sociais e culturais; - estimular um espírito de 

competição saudável entre as escolas.  

 

3. Os desafios são dirigidos a grupos de crianças, educadores/professores de 

estabelecimentos de educação do Pré-escolar ao 3.º Ciclo do Ensino Básico, públicos e 

privados (incluindo Centros de Estudos) e pais com filhos em idade escolar até ao 3.º Ciclo. 

Estes desafios são dirigidos igualmente a crianças e jovens com Necessidades Educativas 

Especiais de qualquer nível de ensino escolar. 

 

4. Condições de candidatura  

4.1. Candidatos - Os projetos devem ser realizados individualmente (com os pais) ou por 

grupos de crianças/alunos, com supervisão de um educador/professor; - Considera-se 

como candidata uma turma/grupo do mesmo estabelecimento de ensino (por ex. a 

participação de um grupo de alunos de diferentes escolas que frequentem um mesmo 

ATL/Centro de estudos);  

 

4.2. Cada estabelecimento de ensino pode concorrer com o número de 

alunos/turmas/equipas que conseguir mobilizar;  

 

4.3. A participação no desafio implica o conhecimento e a aceitação integral pelos 

participantes dos termos e condições previstos no presente Regulamento, com as 

alterações, anexos e aditamentos que, a qualquer altura e sem necessidade de aviso 

prévio, venham a ser introduzidos pela Escola Mágica . 

 

 

4.4. A Escola Mágica reserva-se ao direito de eliminar qualquer candidatura que esteja de 

alguma forma a violar o presente regulamento.  

 

4.5. Inscrição A participação neste desafio está aberta a toda a comunidade escolar. A 

participação implica o registo prévio dos pais e educadores/professores no site da 

Escola Mágica – www.escolamagica.pt. 

 

5. O vencedor do desafio será aquele cuja participação obtiver mais votos/likes. 

 

6. Será premiada apenas uma participação.  
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