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O I Concurso de Grooming para Crianças realiza-se no dia 1 de Fevereiro, sábado, 

no âmbito do Pet Festival, na FIL.  

 Horário: 16h - 17h30 / Pav. 3 / Espaço Grooming  

As crianças, organizadas em equipas, acompanhadas de um pet, poderão aprender 

técnicas de Grooming com Carlos Alves, groomer português reconhecido 

internacionalmente.  

Depois, haverá um concurso julgado pelo próprio Carlos Alves (e equipa), onde as 

crianças irão demonstrar as técnicas aprendidas.  

Todas as crianças receberão um diploma de participação e as 3 equipas vencedoras 

receberão um prémio: um kit da Spazio Animal e da Hydra. 

 

Horário  

 O I Concurso de Grooming para crianças realiza-se dia 1 de Fevereiro, sábado, 

pelas 16h00, no pavilhão 3 – Espaço Grooming, no âmbito do Pet Festival.  

 As equipas deverão estar no espaço 15 minutos antes do início da actividade 

(pelas 15h45).  

 

Regras de participação 

 As crianças devem ter entre 6 a 12 anos e estar acompanhadas de um adulto, 

que é o seu representante.  

 As equipas têm de ter entre 2 e 4 elementos (para além do adulto).  
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 Só são permitidas 15 equipas.  

 A equipa só pode participar com o seu próprio pet. Quem não tiver pet, não 

pode participar no concurso.  

 As 15 equipas serão divididas em 3 grupos de 5 equipas. Esses 3 grupos 

fazem o concurso entre si e é escolhida uma equipa vencedora desse grupo.  

 Haverá 3 equipas vencedoras – a equipa que sair vencedora de cada um dos 

grupos.  

 As equipas deverão trazer o próprio pente e/ou escova do animal.  

Nota: os animais deverão ser sociáveis e afáveis e ter contacto recorrente com os 

elementos da equipa.  

 

Critérios de selecção dos vencedores: 

 Antes do início do concurso, Carlos Alves irá dar dicas e conselhos básicos 

sobre como higiene do pet, consoante o tipo de pelo, a raça, etc.  

 Durante o concurso será pedido às equipas para desenvolverem tarefas 

consoante o que aprenderam da explicação anterior, passando da teoria à 

prática.  

 Será analisada a técnica e as decisões tomadas pela equipa face aos desafios 

propostos pelo Carlos.  

 

Prémio:  

 Todas as equipas recebem um diploma de participação (por participante).  

 Será selecionada a melhor equipa por grupo, sendo que haverá um total de 3 

equipas vencedoras.  

 O prémio para cada um dos membros da equipa é um kit de higiene da Spazio 

Animal e da Hydra, marca da Pet Society. 

 

 


