
  

  
NORMAS DE PARTICIPAÇÃO  

GIRA AM    R | Natal 2020 

 

Artigo 1. | ENTIDADE PROMOTORA E OBJETIVOS 

A iniciativa GIRA AM   R | Natal 2020, é organizada e promovida pela Junta de 

Freguesia do Castelo e tem como objetivo(s) principal: 

a) Uma ocupação saudável do tempo livre da população sénior da freguesia do Castelo; 

b) Presentear os alunos de 1º ciclo das escolas da freguesia, com os trabalhos 

elaborados pela população sénior, promovendo momentos de afeto e partilha de 

palavras entre gerações, assinalando assim a época festiva que se aproxima. 

 

Artigo 2. | CONDIÇÔES DE PARTICIPAÇÃO 

1 – Esta iniciativa destina-se a participantes recenseados na Freguesia do Castelo, com 

mais de 55 anos. 

2 - Os participantes devem elaborar 25 enfeites de natal, seguindo as instruções 

indicadas e utilizando os materiais entregues. 

3 – Quando terminados, os trabalhos poderão ser entregues na Junta de Freguesia do 

Castelo, ou recolhidos no local de residência, desde que previamente combinado com 

a Organização (deverá ser usado o mesmo saco na entrega dos trabalhos). 

 

Artigo 3. | REQUISITOS DOS ENFEITES 

1- Cada participante receberá um saco com os seguintes materiais: 

a) Folhas de feltro, de cor vermelha ou verde; 

b) Aproximadamente 9m de cordel; 

c) Um molde da figura em folha branca; 

d) 25 pequenos sacos transparentes; 

e) Uma folha com as seguintes informações:  

o Lista de materiais entregues; 

o Declaração de autorização de utilização de dados;  

o Instruções de elaboração do enfeite. 

 
2 – Os enfeites serão em forma de estrela ou árvore de Natal e devem seguir as seguintes 

instruções: 

a) Recortar o molde branco; 

b) Contornar o molde de papel em cima do feltro, desenhando a forma da estrela/árvore; 

c) Recortar o feltro na forma desenhada; 

d) Fazer um pequeno furo, numa das extremidades da estrela/árvore; 



e) Cortar cordel com 35cm de comprimento e dobrá-lo ao meio; 

f) Inserir o cordel no furo da estrela/árvore, de maneira a fazer um nó; 

g) Dar um nó nas duas pontas do cordel, unindo-as. 

h) Para finalizar, decorar a estrela/árvore a gosto. 

 

Artigo 4. | CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

1 – Os interessados deverão contactar o Espaço Zambujal, através do nº 962 417 327, durante 

o mês de novembro, fornecendo alguns dados pessoais necessários à participação. 

2 – O material necessário, poderá ser levantado na sede da Junta de Freguesia do Castelo, ou 

combinada a sua entrega no local de residência. 

3 – Depois de terminados e entregues, os enfeites serão, com o consentimento do respetivo 

estabelecimento escolar, entregues aos alunos de 1º ciclo das escolas da freguesia do Castelo,  

 

Artigo 5. | DISPOSIÇÕES FINAIS 

Depois de receberem o seu enfeite, cada aluno terá a possibilidade de contactar 

telefonicamente, o autor do enfeite (caso este assim o tenha autorizado na declaração 

entregue). 

 

RECOLHA E ENTREGA DOS TRABALHOS 

Aquando da receção dos trabalhos, TODOS os materiais serão devidamente higienizados, 

antes da respetiva entrega. 

 

Quaisquer dúvidas ou omissões deverão ser esclarecidas, analisadas e resolvidas, junto da 

entidade Organizadora deste evento_ Junta de Freguesia do Castelo. 

 

 

(normas aprovadas em reunião ordinária da Junta de Freguesia do Castelo, em 21 Outubro de 2020) 

A Junta de Freguesia do Castelo, 

, 

 


