PROJETO FESTIVAL CULTURAL INTERESCOLAS
V EDIÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA UNIÃO DA
FREGUESIAS DE MASSAMÁ E MONTE ABRAÃO

Objetivo:
Realização anual de um festival cultural inter-escolas da nossa união de freguesias, para as
categorias de música, dança e canções. A ideia é atribuir um prémio monetário aos três primeiros
classificados da cada categoria e à respetiva escola um prémio monetário, que terá de ser
obrigatoriamente utilizado em atividades com os alunos e/ou aquisição de equipamentos
(computadores, projetores, etc.) exclusivamente para equipar as salas de aula. O festival cultural
consiste numa final, onde estão representadas as escolas, previamente selecionadas por um
júri.

Com esta iniciativa pretende-se alcançar os seguintes objetivos:
1.º Motivação o relacionamento dos alunos em ambiente escolar para além das atividades
curriculares;
2.º Atribuir às escolas meios que permitam desenvolver seu papel de formação cívica de jovens;
3.º Dar visibilidade à nossa união de freguesias;

Criação do Regulamento do Concurso
Uma comissão organizadora constituída por representantes de cada escola ou Agrupamento

Estratégia para dinamizar o projeto dentro das escolas

Cada escola ou agrupamento realiza dentro da sua instituição uma prova de seleção em função
dos níveis e áreas (dança, música, canção), que pretenda representar no festival.

Prémios de participação:
Alunos:
Os 3 primeiros vencedores de cada categoria (música, dança e canções) serão premiados da
seguinte forma:
1. Grupos: 6- 10 anos: (1.º - lugar – 750€; 2.ª lugar -500 €; 3.º lugar -250 €)
2. Grupos: 11- 16 anos: (1.º - lugar – 750€; 2.ª lugar -500 €; 3.º lugar -250 €))
Total prémios alunos: 9000 €

Escolas
A ideia deste prémio para as escolas assenta em três objetivos:

1. Motivar as escolas para este projeto. São as escolas que têm que dinamizar os seus alunos
para conseguirem representantes no festival;
2. Fomentar o “amor à camisola” dos alunos em relação à sua escola, potenciando uma
concorrência saudável, bem como ocupá-los em atividades culturais, em alternativa ao uso dos
telemóvel e das redes sociais;
3. Capacitar as escolas com recursos financeiros para fazer face a carências ao nível de material
de informática e outra tecnologia, colocando-os obrigatoriamente ao serviço dos alunos.

Prémio de Participação


500 € para cada escola que participe



Caso todas as escolas participem, e tendo em conta as 9 escolas inseridas na freguesia,
o prémio total será de 4.500 €;

Prémio para as 3 escolas com o maior número de alunos premiados
Uma vez que existem 6 primeiros lugares, 6 segundos lugares e 6 terceiros lugares, o prémio
para as escolas é de:


8.000 € para escola com maior número de vencedores individuais;



6.000 € para a escola que ficasse em segundo lugar no número de vencedores
individuais;



4.000 € para a escola que ficasse em terceiro lugar no número de vencedores individuais.



Em caso de empate o respetivo prémio seria dividido.

Resumo do orçamento:
Prémio alunos: 9.000 €
Prémio de Participação das Escolas:4.500 €
Prémio Escolas Vencedoras: 18.000€
Montagem de palco: 1.700 €
Luz e som: 1.000 €
Total: 34.200 €

Local do Evento Final:
Local fechado, de acordo com as estruturas disponíveis na união de freguesias ou ao ar livre
(verão) em local público (parque ou jardim) ou até mesmo numa escola, montando-se um palco
e cadeiras para o público.

Cronograma das ações:
1.º Duas semanas para as escolas indicarem os seus representantes para a comissão
organizadora;
2.º Quatro semanas para aprovação do regulamento do concurso;
3.º Duas semanas para constituição dos júris nas escolas e do júri do festival;
4.º 16 Semanas para realização das provas de selecção nas escolas;
5.º 4 Semanas para preparação do festival;

Proposta apresentada por:
Abel Costa Bravo

