


O concurso Gentes e Lugares é promovido pela Rede Cultura 2027 

em parceria com o Município e o Agrupamento de Escolas e tem os 

seguintes objetivos: 

☺  Promover a cultura e a promoção do território nas escolas; 

☺  Estimular a identificação e promoção de pessoas inspiradoras; 

☺  Envolver a escola no processo da candidatura a Capital Europeia da 

Cultura; 

☺  Estimular pelo vídeo e pela música as práticas criativas.



Como podes concorrer:
☺ Tens que ter idade entre os 3 e os 18 anos;  

☺ Frequentar o Agrupamento de Escolas de Figueiró dos Vinhos; 

☺ Ter telemóvel (ou outros equipamentos cedidos pelo Município); 

☺ Articular com o/a Diretor(a) de Turma, Professor/a ou Educador/a da 

tua sala/turma.



O que tens de fazer:
• Criar um filme com um máximo de 3 minutos…que deve conter: 

☺ Uma Pessoa da tua comunidade que seja especial e inspiradora 

(influencers de escola, rua ou aldeia); 

☺ Faz uma entrevista a essa pessoa num Lugar, sítio ou 
monumento  preferido do teu território; 

☺ Banda Sonora original – Com recolha de sons da natureza dos 

locais visitados (água, vento, animais, etc.) ou um tema cantado. 



Como funciona…
O Concurso é realizado em 4 escalões: 

☺  Ensino Pré-escolar; 

☺  1.º ciclo; 

☺  2.º e 3.º ciclos; 

☺  Ensino Secundário. 



Como funciona…
E há 3 níveis de seleção: 

☺ Pré-eliminatória – O Agrupamento elege internamente o filme vencedor de 

cada um dos respetivos escalões (até 26 de março de 2021); 

☺ Eliminatória – Cada concelho realiza com os vencedores da pré-eliminatória 

um concurso para apurar os seus 4 representantes na final (até 14 de maio de 

2021); 

☺ Final – Os vencedores dos 4 escalões concelhios vão à final, que será 

realizada em Leiria nos dias 31 de maio e 1 de junho de 2021.



Como podes concorrer
Não percas tempo e inscreve-te já…no link abaixo: 

☺  https://forms.gle/Zv9fR3Fr21vDejQy6 

☺Até 15 de fevereiro de 2021. 

https://forms.gle/Zv9fR3Fr21vDejQy6
https://forms.gle/Zv9fR3Fr21vDejQy6


Critérios de seleção
Os critérios de seleção do melhor filme são: 

☺Relevância e interesse da entrevista e da pessoa escolhida; 

☺ Inovação na forma de apresentar o lugar escolhido; 

☺Qualidade da banda sonora original; 

☺Qualidade da realização do filme no seu todo.



Prémios
☺ Os prémios da Pré-eliminatória e Eliminatória são definidos e da 

responsabilidade do Agrupamento de Escolas e da Câmara Municipal de 

Figueiró dos Vinhos; 

☺ Os 4 vencedores da Final recebem um tripé profissional, um projetor 

multimédia e uma coluna de som de alta fidelidade; 

☺ Haverá ainda menções honrosas e prémios surpresa para a melhor banda 

sonora, o melhor entrevistado e a apresentação mais inovadora do lugar.  



Participa e… 
Boa sorte! 
☺



Entidade Promotora:

Coprodutores:




