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Enquadramento 

Considerando a importância que o teatro assume na sociedade sendo fundamental na formação cultural 
de qualquer pessoa, embora muitas vezes não se reconheça o seu devido valor, surge a iniciativa de aliar 
o teatro à temática da floresta. 

Lança-se o desafio da conceção de um Guião de uma peça de teatro que será posteriormente 
apresentado à população, contribuindo para despertar o desejo pelo conhecimento destas matérias. 

Aos participantes serão proporcionadas palestras e saídas de campo, que permitirão a recolha de 
informação no âmbito da prevenção dos fogos florestais e importância da floresta. 

Deste modo os alunos poderão evoluir a vários níveis: na socialização, criatividade, coordenação, 
memorização, vocabulário, entre muitos outros. 

Este projeto será realizado em parceria entre Município de Albufeira e os Bombeiros Voluntários de 
Albufeira.  

Participantes 

1. O Concurso está aberto aos alunos das Escolas do 1º e 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico do 
Concelho de Albufeira, de acordo com os seguintes Escalões: 
Escalão 1 – 1º Ciclo do Ensino Básico 
Escalão 2 – 2º Ciclo do Ensino Básico 
Escalão 3 – 3º Ciclo do Ensino Básico 
 

Inscrição 

1. A inscrição deverá ser efetuada, mediante ficha de inscrição, preferencialmente até 31 de outubro 
de 2014, por e-mail (educacao.ambiental@cm-albufeira.pt); 

2. A ficha de inscrição poderá ser solicitada junto da Divisão de Ambiente, Higiene Urbana e Espaços 
Verdes (DAHUEV) ou em Educação Ambiental através do endereço www.cm-albufeira.pt; 

3. Limite máximo de participação de 6 turmas/grupos, 2 por cada Escalão; 
4. As inscrições realizadas fora da data estabelecida poderão ficar excluídas da Saída de Campo.  

Especificações 

1. O elemento a concurso é um Guião para uma peça de teatro; 
2. Cada turma/grupo só poderá apresentar 1 Guião;  
3. O Guião deverá ser criado pressupondo a duração mínima de 10 e máximo de 25 minutos; 
4. Deverá ser apresentado um esquema de apresentação da peça que contenha a disposição dos 

atores em palco e todo o material para a realização da peça (iluminação, vídeo, som, microfone, 
etc.); 

5. O texto resultará da exclusiva criatividade dos concorrentes, devendo conter obrigatoriamente as 
palavras: Bombeiros Voluntários, Proteção Civil, floresta, sustentabilidade, e futuro. 
 

Entrega dos Trabalhos 

1. A entrega dos trabalhos deverá realizar-se por e-mail para educacao.ambiental@cm-albufeira.pt 
ou pessoalmente nas instalações da DAHUEV durante o horário de expediente; 

2. A entrega deverá ser feita até dia 10 de abril de 2015; 
3. À chegada todos os trabalhos serão devidamente registados. 
 

Critérios de Seleção do Guião 

1. A seleção do vencedor será efetuada, com base nos seguintes critérios: 
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• Criatividade 
• Originalidade  
• Mensagem 

 

Júri 

1. O júri será constituído por três elementos: dois representantes do Município de Albufeira e um 
representante dos Bombeiros Voluntários de Albufeira; 

2. O júri reunirá para apreciação do Guião da peça entre 13 e 17 de abril de 2015, determinando 
quais poderão ser encenados e qual o Guião vencedor, por cada escalão; 

3. Poderá decidir-se pela alteração da composição do júri, por motivo de impossibilidade de 
comparência na data prevista;  

4. Das decisões do júri não cabe recurso. 
 

Prémios 

1. Apresentação do trabalho selecionado, por escalão, ao público; 
2. Poderá decidir-se pela não atribuição de qualquer prémio, caso se considere não haver qualidade 

nos trabalhos apresentados. 

Apresentação da Peça 

1. O vencedor do melhor Guião, por cada escalão, apresentará a peça, em data, local e horário a 
determinar; 

2. O cenário e o vestuário são integralmente da responsabilidade dos autores devendo ser criados e 
construídos pelos respetivos estabelecimentos de Ensino, tendo em conta a facilidade de 
montagem e desmontagem dos mesmos. 

3. Será disponibilizado um dia para 1 ensaio por peça, em local, data e horário a acordar; 
4. Será assegurado transporte de 27 lugares para os participantes envolvidos em cada peça. 

 

Disposições Finais 

1. Os trabalhos concorrentes serão propriedade do Município de Albufeira; 
2. A organização comunicará, por escrito a decisão do Júri, até ao final do mês de abril, a todos os 

participantes; 
3. Será o participante a assumir a responsabilidade legal, sobre a reprodução integral de outros 

trabalhos; 
4. Casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela organização; 

5. Para qualquer esclarecimento contactar a DAHUEV, pelo telefone: 289 599 632 ou por e-mail: 

educacao.ambiental@cm-albufeira.pt. 


