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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.
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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
"Estamos sempre prontos para espalhar
energia escoliástica entre todos"
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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 constituída por (até) 24 elementos.
A EQUIPA é o grupo que apresenta todas as provas de palco –
Teatro, Música e/ou Dança, Arte Plástica e resposta às Perguntas
de Cultura Geral e Música.
Nestes 24 elementos é obrigatória a participação de 2 a 4
professores – sendo que 2 deles têm necessariamente que
participar nas provas de palco e/ou Arte plástica.
Cada escola poderá levar, incluída nos 24 elementos, uma
subequipa de apoio, a que chamamos staff da escola e que
poderá ser composto por ex-alunos e ex-professores, ou
elementos exteriores à escola, e poderão ajudar nas questões
técnicas e logísticas, sem participarem nas provas.
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A CLAQUE é elemento singular neste concurso.
Poderá ter um mínimo de 10 e máximo de 52 elementos.
Ao longo da sessão, a claque tem um espaço predestinado, do
qual não pode sair, e tem dois momentos seus: a "entrada da
claque” e o "minuto e meio de claque“, ambos com 90 segundos,
onde as claques apresentam uma coreografia.
Durante as provas de palco da sua escola, cada claque poderá
retirar até 12 pessoas, que regressam ao espaço de claque no
final da prova. Esta saída e entrada só pode acontecer com a
coordenação do staff, antes do início e depois do fim da prova.
Habitualmente, as claques têm um Chefe de Claque.
O/A APRESENTADOR/A, que não pode participar nas provas,
é o elo de ligação entre o público, a equipa e a organização,
durante a sessão.
Poderá ser qualquer pessoa ligada à escola, sem ter de pertencer
à mesma. A
O apresentador fará a apresentação da escola e de cada prova.
Todas as intervenções do Apresentador têm um limite de tempo
previsto no regulamento que inclui possíveis manifestações da
claque.
ARTES PLÁSTICAS
2 alunos ou 1 professor + 1 aluno terão 1 hora para produzir uma
obra numa sala diferente da sala onde acontece todo o espetáculo
enquanto as outras provas estão a acontecer em palco.
A associação disponibiliza luz, mesa e energia elétrica. A
apresentação da obra é feita, ao público e ao júri, no final da
prova. Durante a apresentação a obra poderá assumir outra
configuração e/ou dimensão, desde que consiga depois voltar
à forma que permite não ultrapassar a medida máxima prevista
no regulamento.
O apresentador e/ou os criadores têm um tempo máximo de
quatro (4) minutos para apresentar a obra. Este tempo inclui a
possível transformação da configuração da obra.
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JÚRI/PONTUAÇÃO
O Júri terá 5 elementos nomeados por entidades parceiras do
projeto: Delegação Regional da Cultura do Centro, Degeste,
IPDJ e Escolas de Ensino Superior com cursos ligados às Artes.
Cada elemento do júri entregará, no final de cada conjunto de
provas, a sua pontuação por escrito a um elemento da
organização.
Na régie, serão colocadas no sistema todas as pontuações
atribuídas, sendo que serão retiradas as pontuações mais baixa
e mais alta atribuída a cada prova, contando para o resultado a
soma das outras três (3).
PRÉMIOS
A associação garante, a todas as escolas participantes, um apoio
para ajudar a custear a sua participação, que serão atribuídos
da seguinte forma:
•Participação numa sessão – 500€
•Participação numa final – 500€
•Participação na Finalíssima – 500€
TROFÉUS
Todas as escolas receberão um trofeu pela sua participação e
medalhas para a equipa.
A organização atribuirá os seguintes troféus por Polo, tendo
sempre em conta as pontuações conseguidas nas sessões.
Destacando, no que respeita às equipas:
•Melhor Prova de Música e/ou Dança;
•Melhor Arte Plástica;
•Melhor Claque
•Melhor Prova de Teatro
Além disso são entregues prémios aos melhores intérpretes de
várias categorias de cada Polo.
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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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