REGULAMENTO DO CONCURSO

DIA AZUL NAS ESCOLAS
Inscrições até 12
de abril!

Celebre o 38º aniversário internacional da Make-A-Wish!

Envie vídeo com uma coreografia do Hino Make-A-Wish
Portugal baseada no tema: Quero ser o que eu quiser

Prémio: Miniconcerto da Rita Redshoes!
Apoios:

1. INTRODUÇÃO
O Dia Azul Nas Escolas é dinamizado pela Fundação Make-A-Wish e insere-se no Programa
Make-A-Wish Vai À Escola: um projeto de crianças-jovens para crianças-jovens Make-A-

Wish, que tem como principal objetivo envolver os estabelecimentos do ensino público,
privado e profissional na missão da Fundação.

Acreditamos que estamos todos ligados a uma Escola e, de uma forma direta ou indireta, as
crianças-jovens Make-A-Wish estão na Escola.

Pilares Programa Make-A-Wish Vai À Escola:
- Despertar a consciência social nas crianças e jovens, com enfoque numa educação para a responsabilidade social,
voluntariado e cidadania;
- Alertar para a necessidade de respeitar, aceitar e acolher a diferença no outro, nomeadamente na doença,
valorizando o essencial da vida: a saúde;
- Apoiar a realização de desejos a crianças e jovens gravemente doentes.

2. OBJETIVOS
2.1. Convidar os elementos da comunidade escolar a celebrar o dia internacional da Make-A-Wish – 29 de Abril –
data de comemoração do 38º aniversário da realização do desejo do Chris, que gostava de ser polícia por um dia,
que inspirou a criação da Make-A-Wish.
Neste âmbito, no dia 27 de Abril (6ª feira) convida-se a:
-

Vestir uma peça de roupa azul;

- Cantar os Parabéns à Make-A-Wish;
- Usar a pulseira dos desejos;
- Fazer uma coreografia do Hino Make-A-Wish Portugal e gravar
o vídeo para enviar.
2.2. Criar coreografia em formato vídeo baseada no tema: Quero
ser o que eu quiser.
2.3. Partilhar valores, a partir da exploração da temática cada
pessoa pode ser tudo o que quiser. Acreditamos que, assim,
contribuiremos para incrementar a autoconfiança nos alunos,
permitindo-lhes refletir sobre os seus sonhos e talentos,
consciencializando-os de que o que gostariam de ser pode

Vídeo fundadores MAW
disponível AQUI

impactar/transformar a realidade à sua volta, tornando-os mais

atentos ao próximo.

2.4. Apoiar a realização de desejos, convidando todos os elementos da comunidade escolar e educativa a adquirir
uma pulseira dos desejos, para ser usada no dia 27 de abril, com o custo de 1€.

3. CRONOGRAMA
3.1. Compromisso Escola
Cada uma das Fases do Concurso está apresentada em maior detalhe na página 5 deste Regulamento.

Fase do Concurso

O que se pretende

Data

1

Preenchimento do formulário de
inscrição e envio por email

ATÉ 12 DE ABRIL

2

Divulgação da atividade e da
missão MAW na Escola: Kit Saber+

3

Preparação do Dia Azul Nas
Escolas

Adicionar ao Google calendar AQUI

4

Comemoração do Dia Azul Nas
Escolas

Adicionar ao Google calendar AQUI

5

Envio do vídeo da coreografia à
Make-A-Wish

Adicionar ao Google calendar AQUI

6

Transferência/Depósito dos
donativos

Adicionar ao Google calendar AQUI

Adicionar ao Google calendar AQUI

ATÉ 23 DE ABRIL
Adicionar ao Google calendar AQUI

ATÉ 26 DE ABRIL

27 DE ABRIL

ATÉ 4 DE MAIO

ATÉ 4 DE MAIO

3.1. Compromisso Make-A-Wish após inscrição da Escola
Fase do Concurso

O que se pretende

Data

1

Envio do Kit Saber+

Após inscrição da Escola, é enviado
por email

2

Envio do material para as Escolas
(ver info ao fundo da página)

Chegada prevista na semana de
comemoração do Dia Azul Nas
Escolas

3

Publicação dos vídeos das Escolas
participantes no canal do youtube
da Make-A-Wish Portugal

7 DE MAIO

4

Período de votação para apurar as
10 Escolas finalistas

Hora limite de 17 de maio: 12h

5

Comunicação e seleção das 3
Escolas finalistas

17 DE MAIO

6

Comunicação do 1º, 2º e 3º lugares

18 DE MAIO

Envio dos certificados de
participação e entrega do prémio à
Escola vencedora

A comunicar posteriormente

7

7 A 17 DE MAIO

Até ás 18h

Relativamente ao ponto “2. Envio do material para as Escolas”, clicar AQUI para ver qual o material de apoio que a
Make-A-Wish enviará. As restantes Fases do Concurso estão apresentadas em maior detalhe na página 7 deste
Regulamento.

NOTA: ao longo dos vários momentos, a MAW fará um acompanhamento através de email com pontos de situação,
próximos passos na antecipação das necessidades e esclarecimento de dúvidas/procedimentos.

4. FASES DO CONCURSO
4.1. Inscrição
- Preencher o formulário de inscrição disponibilizado pela MAW e enviar por email:
•

O formulário de inscrição pode ser descarregado

AQUI e deverá:

- Ser impresso, preenchido à mão, digitalizado e enviado para o email mantunes@makeawish.pt
- Conter: contactos do professor responsável por articular a atividade entre a Escola e a MAW e o nº de pulseiras
dos desejos para usar no dia 27 de abril.
As pulseiras têm o valor unitário de 1€ e são enviadas à consignação pela Make-A-Wish para a morada da Escola.

4.2. Divulgação da atividade e da missão MAW na Escola – Kit Saber+
- Após a formalização da inscrição, a MAW envia, por email, um kit Saber+ para os alunos/Professores
apresentarem a MAW e explicarem às turmas/elementos da Escola o Dia Azul Nas Escolas/ atividades,
promovendo o envolvimento e a colaboração da comunidade escolar e educativa.

4.3. Preparação Dia Azul Nas Escolas
- A preparação implica: ouvir o Hino MAW, apreender a letra e iniciar a criação de uma coreografia; É importante
definir: Onde vai ser gravado o vídeo; qual o cenário de fundo; quem vai filmar; Se vão ser necessários adereços
e, se sim, quais? Quais os materiais necessário?

4.4. Comemoração do Dia Azul Nas Escolas
Lembrar: a coreografia; vestir uma peça de roupa azul; usar a pulseira; cantar os Parabéns e soprar as velas do 38º
aniversário internacional da Make-A-Wish!

4.5 Enviar o vídeo da coreografia à Make-A-Wish
4.5.1. Considerações sobre o vídeo:
- Conteúdo integralmente original;
- Duração mínima de 1 minuto e máxima de 3 minutos;
- Tamanho até 2GB;
- Envio num dos seguintes formatos: MOV; MPEG4; MP4; AVI através do Google drive com a identificação
do nome do grupo e Escola.
- Envio até às 18h30 do dia 4 de maio de 2018;
- Música de fundo do vídeo com o Hino Make-A-Wish Portugal
- A divulgação/partilha do vídeo por parte das Escolas não deve ser feita antes da publicação institucional da
Make-A-Wish (7 de maio), de forma a não condicionar ou comprometer os resultados do Concurso.

4.6. Donativos
A transferência dos donativos relativa às pulseiras dos desejos deverá ser feita por transferência/depósito
bancário para a conta da Make-A-Wish Portugal (Banco BPI) - IBAN: PT50 0010 0000 3851 6570 001 34,
solicitando
envio
de
comprovativo
para
o
email
mantunes@makeawish.pt.
Para a emissão do recibo de donativo deverão ser indicados o nome completo, morada e NIF.

5. CRITÉRIOS DE SELECÇÃO DAS ESCOLAS
Para participar no Concurso a Escola terá de:
- Reunir um mínimo de 10 elementos da comunidade escolar (alunos, Professores, Pais/Encarregados de Educação,
funcionários)
Nota: Cada elemento só pode fazer parte de um grupo e cada grupo só pode enviar 1 vídeo para Concurso.
- Definir o nome do grupo;
- Fazer um vídeo com uma coreografia do Hino Make-A-Wish Portugal;
- Adquirir um mínimo de 100 pulseiras de desejos.

As Escolas que fizerem e enviarem vídeos mas não adquirirem um mínimo de 100 pulseiras ou adquirirem
pulseiras mas não fizerem e enviarem vídeo, não serão admitidas a Concurso.

Hino Make-A-Wish Portugal
Poderá visualizar o videoclip/ouvir o
Hino Make-A-Wish Portugal através
deste link:
https://www.youtube.com/watch
?v=jWsnl8yr_0k
Letra disponível AQUI

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS ESCOLAS
A avaliação obedecerá aos seguintes requisitos:
- Criatividade/originalidade artística;
- Processo de trabalho desenvolvido para a conceção da ideia e concretização do vídeo;
- Adequação ao tema proposto: Quero ser o que eu quiser;
- Número de “gostos” no canal do youtube da Make-A-Wish Portugal durante o período de votações.

SUGESTÃO: Mural do “Futuro eu”
“Eu quero ser tudo o que sou capaz de me tornar.” Katherine Mansfield
1) Convidar a comunidade escolar a responder a algumas das questões seguintes sobre o que gostava de ser, a
imaginar o seu “futuro eu”.
O que preciso para me tornar no que quero ser?
Que talento(s) acho que tenho?
Como posso/vou usar os meus talentos/aquilo que gostava de me tornar para ajudar os que estão à minha volta?
Onde/Como me imagino daqui a 20 anos? Como seria o meu dia-a-dia?
2) Afixar o “futuro eu” de todos num mural – até pode ser o cenário de fundo da coreografia do vídeo!

7. SELECÇÃO DAS ESCOLAS VENCEDORAS
- A Make-A-Wish publica os vídeos de todas as Escolas participantes no seu canal do youtube a 7 de maio de
2018;
- As 10 Escolas que obtiverem um maior número de “gostos” no canal do youtube da Make-A-Wish passam à fase
seguinte;
- A escolha das 3 Escolas finalistas será determinada por um júri Make-A-Wish de acordo com os critérios de
selecção;
- O 1º, 2º e 3º lugares serão escolhidos pela compositora e letrista do Hino Make-A-Wish Portugal e também
Embaixadora da Make-A-Wish Portugal: Rita Redshoes.

5. PRÉMIO
- Todas as Escolas participantes no Concurso do Dia Azul Nas Escolas recebem um certificado de participação;
- As 10 Escolas finalistas recebem uma menção honrosa;
- A Escola que ocupar o 1º lugar irá a um miniconcerto da cantora e compositora portuguesa Rita Redshoes.

6. JÚRI
- Numa primeira fase, todas as pessoas que tenham uma conta no canal do youtube e se queiram envolver no
Concurso do Dia Azul Nas Escolas da Make-A-Wish, podem votar através do seu “gosto” nos respetivos vídeos
das Escolas;
- Posteriormente, será o júri Make-A-Wish representado pela Diretora Executiva;
- As 3 Escolas que ocuparem o pódio deste Concurso serão seleccionadas pela Embaixadora e, neste caso,
compositora e letrista do Hino Make-A-Wish Portugal - Rita Redshoes.

7. INSPIRAÇÃO
No Natal de 2017, a Escola Básica João Pedro de
Andrade – Agrupamento de Escolas Ponte de Sôr, em
Portalegre, antecipou-se e complementou a sua
atividade de Natal com uma coreografia que tinha o
Hino Make-A-Wish como pano de fundo.
Na imagem do chapéu de chuva representada na
fotografia, podem identificar-se elementos da letra do
Hino.
Poderá visualizar a coreografia completa através deste link: https://youtu.be/owiSXOZ0xR8

8. IMPACTO DIA AZUL NAS ESCOLAS – edições anteriores
No Dia Azul Nas Escolas 2017 foi possível realizar5 desejos de crianças e jovens Make-A-Wish que comunicámos
ao longo do ano por email e cartazes enviados fisicamente para as Escolas participantes.

Joana, 15 anos
Porto

Wafah, 9 anos
Lisboa

Matilde, 15 anos
Lisboa

Afonso, 10 anos –
Algarve

Lara, 13 anos
Santarém

Gostava de
conhecer o David
Carreira

Gostava de ter
uma festa de
aniversário com
tema ''Os
descendentes''

Gostava de ir à
Disnyeland Paris

Gostava de ter um
caiaque

Gostava de ir à
Disnyeland Paris

Quando um desejo se realiza, tem a capacidade de criar força, esperança e
transformação.
9. DIREITOS DE AUTOR
Ao enviar a sua inscrição para o concurso, os autores das obras declaram ser proprietários ou possuidores de todas

as licenças e direitos necessários para a exibição do vídeo, incluindo, mas não limitado a:
a) Direitos de uso de imagem e som de pessoas, lugares ou coisas que apareçam no vídeo;
b) Direitos das músicas usadas como banda sonora ou música ambiente no vídeo;
c) Direito de textos que apareçam no vídeo;
d) Direito de imagens de arquivo que apareçam no vídeo;
e) Ou quaisquer outros direitos autorais que possam impedir ou violar a exibição comercial ou não comercial do
vídeo.
- Os direitos de uso relativos aos vídeos apresentados a Concurso serão cedidos à Fundação Make-A-Wish
Portugal e seus parceiros por prazo indeterminado, podendo ser utilizados e divulgados nos meios institucionais
online, nomeadamente o website da instituição, redes sociais (facebook, instagram, canal do youtube e linkedin) e
comunicação aos parceiros, independentemente de nova autorização, desde que citado o nome dos autores.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS
- A participação neste concurso implica total aceitação das regras expostas neste regulamento.
- Os casos omissos neste regulamento serão decididos pela organização do Concurso.
- As decisões da organização do Concurso e do júri são soberanas, não se admitindo contra elas qualquer recurso.

MISSÃO
Juntos, realizamos desejos que ajudam a transformar a vida de crianças e jovens, entre os 3 e
os 18 anos, que sofrem de doenças graves.
VISÃO
Conceder um desejo a cada criança elegível.
VALORES
Foco na criança | Integridade | Impacto | Inovação | Comunidade
www.makeawish.pt | IG: @makeawishportugal | FB: Make-A-Wish Portugal

CANDIDATURA A UM DESEJO
No caso de identificar uma situação elegível na comunidade escolar ou educativa, poderá consultar todas as
informações necessárias para a candidatura a um desejo no nosso site: www.makeawish.pt ou seguindo este
LINK.
Os critérios de elegibilidade da Make-A-Wish são:
- A idade: São elegíveis os desejos de crianças e jovens, entre os 3 e os 18 anos de idade, que não tenham
recebido a concessão de um desejo de outras organizações. A candidatura deve ser submetida antes da
criança/jovem ter completado os 18 anos de idade.
- A doença: determinam-se as possibilidades clínicas de realizar o desejo de uma criança pela informação do seu
médico. Para receber um desejo, a criança deve enquadrar-se nas doenças progressivas, degenerativas ou
malignas e estar em condições médicas de concretizar esse desejo. A lista das doenças elegíveis está disponível
para consulta AQUI.

CONTACTOS
Qualquer dúvida, questão ou sugestão contactar:
Marta Antunes - Coordenadora de Projetos de Comunidade
93 290 93 50 | mantunes@makeawish.pt

MUITO OBRIGADA!

