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DO

O

SECUNDÁRIO

“É um projeto para a vida. Deixas a tua marca
em algo que te valoriza, seja qual for a tua
prova. É inexplicável, só dá para sentir!”

Direção: geral@escoliadas.com
Produção: producao@escoliadas.com | 968 924 024
Comunicação: comunicacao@escoliadas.com | 916 798 041
Morada Sede: Quinta dos Três Pinheiros, EN1, 3050-382 Mealhada
Morada Escritório: Gabinete 4 – Espaço Inovação, Avenida Cidade de Coimbra, nº51, 3050-374 Mealhada
Telf: 231 281 513 | geral@escoliadas.com | www.escoliadas.com | facebook.com/EscoliadasGliciniasPlaza/
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A Associação
Escolíadas
4

A Associação Escolíadas é uma IPSS, com sede no Concelho da Mealhada, que se
destaca na implementação de projetos de intervenção cultural junto de crianças e
jovens, tendo como ponto de partida a inclusão da Arte na Educação, com vista ao
desenvolvimento das suas competências e capacidades.
Tem como missão apoiar a prática de atividades artísticas desenvolvidas por grupos
de alunos e professores, fornecendo os meios técnicos necessários à sua concretização,
promovendo a cidadania e o espírito de grupo, e difundindo a cultura e a arte.

5

Breve
Historial

1ªAtribuição da
declaração de
“Manifeste Interesse
Cultural”, que vem
recebendo desde
então pelo
Ministério da Cultura

Primeira edição
do projeto
Escolíadas

1990

1994/96

1º evento das
Escolíadas
numa sala de
espetáculos
Projeto passou a
ser produzido
apenas em Salas de
Espetáculo

Criada a
Associação
Escolíadas

1997

1998

1999

2004

2009

Divisão das
escolas em polos
com espetáculos
na Broadway
Novos apoios e parcerias:
com a Direção Regional da
Cultura Região Centro –
(DRCC), a Direção Regional
de Educação do Centro
(DREC)- atual DGESTE
(Direção Geral dos
Estabelecimentos Escolares),
a Câmara Municipal da
Mealhada e o Instituto
Português do Desporto e
Juventude – IPDJ
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Gala das
Escolíadas
apresentada no
TAGV, Casino da
Figueira e
Centro de
Congressos de
Aveiro até 2008

2011

2013

É assinada uma
parceria com o
Shopping Glicínias
Plaza que passando
o evento a ser
chamado
“Escolíadas Glicínias
Plaza”

2014

A Associação recebe Prémios
de Responsabilidade Social
atribuído pela SAPO e o
Prémio de “Boas Práticas |
Associativismo Juvenil”,
atribuído pelo IPDJ
O projeto
Escolíadas Glicínias
Plaza atinge o maior
número de escolas
participantes.

2016

2018

2019

O projeto é cofinanciado
pelo Portugal Inovação
Social até 2020
Criação do 3º Polo, no
distrito de Viseu;
Escolíadas Glicínias Plaza
recebe o selo de
Iniciativa de Elevado
Potencial de
Empreendedorismo
Social pelo Instituto de
Empreendedorismo
Social
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Escolíadas
Glicínias
Plaza
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ESCOLÍADAS GLICÍNIAS PLAZA é um concurso artístico interescolar, direcionado
para o ensino secundário regular, profissional, público e privado, que abrange os distritos
de Aveiro, Coimbra e Viseu. As escolas participantes preparam provas na área do
Teatro, Música e/ou Dança, Artes Plásticas e Claque e competem entre si ao longo
de várias sessões.
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Objetivos
POTENCIAR a Educação para as Artes, e
valorizar a Arte como forma privilegiada para
educar;
PROPORCIONAR experiências artísticas
aos jovens, fomentando a inclusão das Artes
na Educação, criando sinergias entre
escolas, autarquias e agentes locais;
SENSIBILIZAR novos públicos para os
diversos domínios da atividade artística,
deixando
uma
memória
emocional
relacionada com cada sala de espetáculos;
PROMOVER a cidadania e a participação
ativa do jovem na sua comunidade;
DESAFIAR a participação ativa do jovem
na sua comunidade.

10

Público-alvo
Comunidade Escolar da região Centro de Portugal, afeta ao
ensino secundário (público e privado), incluindo o ensino
profissional, com idades compreendidas entre os 14 e os 21
anos, provenientes de diferentes contextos socioeconómicos,
e que partilham uma mesma paixão: a experimentação da arte
pela cultura.
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Como participa
uma escola
Cada escola junta, em média, mais de uma centena de elementos
da comunidade para participar neste projeto. Em palco, a escola
divide-se em Equipa, Claque, Staff da Escola e Apresentador.
Há também o Staff da Escola que ajuda na preparação da
participação e no apoio à escola, podendo envolver várias
dezenas de pessoas.
A EQUIPA é o grupo que apresenta todas as provas de palco
(Teatro, Música e/ou Dança, Artes Plásticas e que responde às
perguntas de Cultura Geral e Música).
A CLAQUE é um grupo de participantes que está em palco do
início ao fim do espetáculo, com dois momentos coreográficos
exclusivos.
STAFF DA ESCOLA é o grupo que acompanha a equipa e a
apoia ao longo das sessões, com questões organizacionais e
logísticas.
O/A APRESENTADOR/A é a ligação entre o público, a equipa
e a organização, durante toda a sessão de espetáculos,
responsável pela apresentação da escola no início da sessão e
de cada prova.
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As Escolas participam divididos por polos, referentes ao seu
distrito ou à sala de espetáculos mais próxima.
Em cada espetáculo sobem a palco 3 a 4 escolas.
Em cada Polo, as 3 escolas mais pontuadas passam às Finais.
Estabelecidos os vencedores de cada Polo nas respetivas finais,
estes competem entre si na Finalíssima.
A Associação Escolíadas faz o acompanhamento das Escolas
durante todo o processo de preparação da escolas, desde o
convite à participação ao acompanhamento dos ensaios, até ao
dia da apresentação das provas.
Além disso, trabalhamos em rede com entidades ligadas às Artes
Performativas que estão disponíveis para acompanhar as escolas
e os seus ensaios de forma totalmente profissional e gratuita.
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Impacto
É possível medir o impacto social das Escolíadas Glicínias Plaza
através de Indicadores, que são facilmente comprováveis com
depoimentos e testemunhos da comunidade envolvida,
entrevistas com participantes e questionários de satisfação e
avaliação do projeto.
Se nos focarmos na diminuição do abandono escolar e no
melhoramento do sucesso escolar dos participantes, é possível
sabermos que este projeto traz uma motivação extra para o aluno
ir à escola e cumprir as suas responsabilidades; promover
alterações comportamentais positivas em alunos problemáticos
e/ou vulneráveis e melhorar o ambiente escolar.
Na perspetiva da comunidade escolar, a participação da escola
nas Escolíadas Glicínias Plaza promove a criação de núcleos de
artes nas escolas, como oferta extracurricular, e acaba por formar
públicos inerentes às salas de espetáculos em que a escola pisa
o palco. Além disso, com os subsídios de participação que as
escolas recebem passam a investir no melhoramento dos
equipamentos escolares e procura de conhecimentos técnicos
e artísticos nas escolas.
Por fim, tendo em conta a expansão territorial do projeto e as
suas características únicas, as escolas acabam por estabelecer,
entre si, relações e contactos interescolares, promovendo
projetos, saraus e atividades conjuntas.
Tendo em conta a génese do projeto, que começou por se dirigir
a escolas em zonas socioeconómicas desfavorecidas, seja por
estarem na periferia de cidades, em isolamento geográfico ou
em zonas piscatórias, e tendo em conta a sua longevidade, este
é um projeto com grande impacto nas comunidades adjacentes
à comunidade escolar.
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Inquérito
Considera que este projeto melhora o ambiente escolar?
98,1%

Sim

98,1%

Considera que este projeto contribui a motivação dos
Alunos no seu percurso escolar?
Sim

47,9%

52,1%

95,1%

Não

Não

Tiveste contacto com as artes na escola antes
de participares nas Escolíadas Glicínias Plaza?
Sim

Não

Participar nas Escolíadas Glicínias Plaza é uma
Motivação para ires à escola?
Sim

Não

Voltarias a participar?
98,8%

Sim

Não

Inquérito online realizado a toda a comunicade Escoliástica

Entre 1990 e 2019 tivemos...

30

Edições

+300

+40000
Alunos

48

Noites de
espetáculo

Escolas

+25

150

Concelhos (Distritos
De Aveiro, Castelo Branco,
Coimbra e Viseu)

+10000

Média anual de
referências na comunicação
social

Espetadores por ano
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Para 2020 esperamos

36
+2500
18
6
+11000
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Calendário
Polo I

Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz
24, 25 e 26 abril 2020

Estabelecimentos
de ensino

Polo II

Casa da Cultura de Ílhavo
30 abril, 1, 2 e 3 de maio 2020

Participantes
em palco

Polo III

Pavilhão Multiusos de Viseu
8, 9 e 10 de maio 2020

Noites
de espetáculo

Polo IV

A definir
15, 16 e 17 de maio 2020

Salas de
espetáculo
Espetadores

Finais
Finalíssima
Gala

Centro de Artes de Águeda
22, 23 e 24 maio 2020
A definir
29 ou 30 maio 2020
Mealhada
5 de junho

Comunicação
A Associação Escolíadas tem feito uma
aposta clara nos canais e nos meios de
comunicação com três objetivos: a) cativar
novos participantes a cada nova edição;
b) envolver as comunidades escolares,
regionais e locais no projeto; c) criar
sinergias entre as comunidades escolares
e os parceiros do projeto Escolíadas
Glicínias Plaza.
Assim sendo, a comunicação “escoliástica”
dissemina-se através através de canais
Above The Line, como as redes sociais vídeos, fotografias e pedidos de interação
entre a comunidade e as páginas - e de
canais Below The Line, como os meios de
comunicação locais e regionais aos quais
se junta a distribuição de material
promocional, como mupis (até 30 por
concelho por edição), cartazes (400 por
edição) e flyers (12 000 por edição).
Além destes, um dos meios principais de
disseminação do projeto é a publicidade
boca a boca, onde a ajuda de participantes
mais velhos e ex-participantes é essencial
para mostrar o impacto que o projeto ainda
hoje tem na vida de cada um.
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Redes Sociais
As grandes novidades para a 31ª edição vão
para o lançamento do podcast Escolíadas,
que será semanal, e para o lançamento da
web-série #EnergiaEscoliástica onde os
estabelecimentos de ensino e os
participantes serão as figuras principais.
Estes dois conteúdos, para além de um maior
nível de envolvimento das comunidades
afetas às Escolíadas, abrem novos espaços
de promoção e de ativação de marca aos
parceiros escoliásticos.

Facebook

+37000 +195000
+350000 +200000
Seguidores

Pessoas alcançadas

Visualizações de vídeo

Interações

Instagram

Criado em 2019

+5000 +115000
Seguidores
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Interações

Escolíadas
naimprensa
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Parceria
"Estamos sempre prontos para espalhar
energia escoliástica entre todos"
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Para o ano letivo 2019/20, pretendemos estabelecer novas parcerias, continuando a trabalhar numa lógica
de proximidade com instituições públicas e privadas, que possam trazer o seu contributo e proporcionar a
mais de 3000 jovens uma experiência inesquecível, na sua participação nas Escolíadas Glicínias Plaza.
Acima de tudo queremos que as parcerias e as sinergias criadas sejam frutíferas para os parceiros e para
os "escoliásticos".
Aos nossos parceiros garantimos sempre e como ponto de partida: a exclusividade no seu ramo de negócio;
referência da sua marca ou produto nas redes sociais, através de mailing list e nos press releases enviados
aos órgãos de comunicação social; e presença nos materiais de comunicação. Com os parceiros que se
queiram envolver mais com o projeto Escolíadas Glicínias Plaza, trabalhamos na ativação de marca, através
de desafios únicos e exclusivos para cada um.
Ao apoiar este projeto, está a ajudar milhares de jovens a viver experiências únicas, pisar o palco de uma
sala de espetáculos pela primeira vez, a concretizar sonhos e a construir memórias para a vida. Experiências
que fortalecem o espírito de grupo dentro da comunidade educativa, e lhes dão ferramentas fundamentais
para o exercício de uma cidadania ativa e participação ativa no futuro.
NAMING
4 POLOS

NAMING
POLO

GOLD
SPONSOR

X
1
X
X
X
X
X
X

X
4
X
X
X
X
X
X

2
X
X
X
X
X
X

Plurianual

Plurianual

15 000€

5 000€

(multi-marcas)

Naming Polo
Limite Máximo de Sponsors
Comunicação da Marca no Facebook
Logo e link no website
Logo em todo o material de promoção do evento
Referência na Press Release
Distribuição de material nas sessões de Escolíadas
Vídeo promocional antes das sessões de Escolíadas

Nota: Acresce IVA à taxa em vigor a todos os valores.

VALOR DO APOIO

5 500€

SILVER
SPONSOR
5
X
X
X

3 000€
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