
 

 

 

REGULAMENTO 

CONCURSO MINI CHEF JÚNIOR TRADIÇÃO SAUDÁVEL 

 

O Concurso Mini Chef Júnior Tradição Saudável pretende acentuar a importância da Alimentação 

no crescimento e desenvolvimento físico, psíquico e emocional das crianças e jovens. A 

Alimentação, a Saúde e a Criatividade são fatores indispensáveis na dinâmica das ações que 

orientam este Projeto. 

1. O Concurso Mini Chef Júnior Tradição Saudável está aberto a todos os alunos do 4º ano que 

almocem diariamente no Refeitório Escolar. 

2. Os alunos devem inscrever-se em formulário próprio (ficha de inscrição) disponível na sua 

escola/página da plataforma SIGA e página web da Câmara, com uma receita que tenha em 

conta a Tradição da sua Terra e a Saúde. 

3. Cada aluno, só pode apresentar uma receita a concurso e deverá enviar a inscrição para o 

email dase@cm-gaia.pt, atá dia 15 de dezembro de 2017. 

4. As receitas não podem estar identificadas com o nome do autor devendo ser acompanhadas 

da ficha de inscrição devidamente preenchida. 

5. A primeira seleção dos alunos a concurso é efetuada pela escolha das melhores 4 receitas 

por agrupamento, o que perfaz 56 receitas: 

a. A escolha das receitas é feita por um júri até dia 3 de janeiro de 2018. 

b. O júri é constituído pelo Chefe Hélio Loureiro, um representante da Gertal e um 

representante da Câmara Municipal. 

c. Os critérios de seleção são: 

i. Adequação ao tema “Tradição Saudável”; 

ii. Criatividade e Originalidade. 

6. Participam na segunda fase, os alunos selecionados por cada agrupamento de escolas. Esta 

fase decorrerá na pausa letiva de Carnaval em locais a definir. Os alunos terão de 

confecionar a receita apresentada a concurso e sujeitá-la a avaliação do júri presente na 

prova. Daqui, será apurado um aluno por agrupamento de escolas. 

7. A fase final, realizar-se-á na interrupção letiva da Páscoa, em local (cozinha) a designar. 

8. As matérias-primas (ingredientes) e equipamento são da responsabilidade do concorrente 

(ex.: batedeira, varinha mágica). Excetua-se o equipamento de confeção (fogão/forno) e de 

higienização (máquina loiça). 

9. O vencedor terá como prémio uma viagem à EURODISNEY, acompanhado de um adulto. 

Todos receberão um diploma de participação. 

10. A atribuição de Menções Honrosas depende da decisão do júri. 

11. A decisão do júri é soberana não havendo lugar a recursos. 

12. Os casos omissos neste regulamento são resolvidos por deliberação conjunta do júri e da 

Gertal. 

13. A participação neste concurso implica a aceitação deste regulamento sem reservas. 
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