XIII Mostra Cultura de Paraisópolis

Matemática, caminhos para descobertas

REGULAMENTO OFICIAL DO II FESTIVAL DA JUVENTUDE 2018:
A equipes devem ser formadas com até 15 jovens, com idade entre 12 e 19
anos, com o objetivo de participar das atividades descritas neste regimento, e
com a seguinte organização:
1- As atividades ocorrerão nos dias 15, 16 e 17 de agosto, no auditório do CEU
Paraisópolis,localizado na Rua José Augusto de Souza e Silva, s/n, das 14h às
17h;
2- A programação acontecerá no mesmo local, porém, é importante que a
equipe esteja organizada previamente indicando seus representantes em cada
prova.
3- As equipes devem obrigatoriamente se inscrever até 11 de agosto de 2018
apontando participantes na Maratona Intelectual, Concurso de Projetos e
Sarau, sob pena de perderem 50 pontos por concurso obrigatório perdido;
4- Será permitida a participação de torcida nas atividades do Festival, sendo
bonificada com 10 pontos a equipe com a torcida mais animada, eleita pela
comissão de organização;
5- Não serão admitidas qualquer forma de violência ou indisciplina, sendo as
equipes promotoras de tais ato penalizadas com a perda de pontos e, no limite,
com a expulsão do festival;
6- Após realizados todos os concursos, e somados todos os pontos ganhos e
perdidos, serão anunciados às 17h30 do dia 17 de Agosto, no teatro do CEU
Paraisópolis, as duas equipes com maior pontuação do Festival que, juntas,
participarão de uma viagem para a cidade de Santos.
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ATIVIDADES QUE ESTARÃO PRESENTES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO:
Dia 15 de agosto
PALESTRA: A importância do protagonismo jovem para a transformação das
realidades periféricas
APRESENTAÇÃO DAS EQUIPES: Os capitães das equipes serão chamados
ao palco para apresentação. A equipe presente receberá 10 pontos
SHOW DE ABERTURA: Participação da banda Tocando a Real
CINE DEBATE: Apresentaremos um curta metragem e abriremos para um
debate dentro da temática apresentada.
Cada Equipe deverá inscrever dois representantes. A pontuação será de 30
pontos que serão divididos dentro dos seguintes critérios:
• Participação: 10 pontos
• Respeito à fala do outro: 10 pontos
Argumentação: 10 pontos
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ATIVIDADES QUE ESTARÃO PRESENTES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO:
Dia 16 de agosto
CONCURSO DE PROJETOS JOVENS CRIATIVOS:
As equipes deverão pensar em um projeto que considere relevante dentro da
comunidade e dois representantes da equipe deverão apresentar a ideia para
uma banca de jurados.
Critérios de avaliação: inovação, senso crítico, possibilidade de realização e
qualidade da apresentação.
Itens obrigatórios durante a apresentação, que não deve ultrapassar 8 minutos:
• Apresentar qual a razão do tema do projeto ser escolhido
• Qual é o contexto existente em torno da temática desse projeto
• Que mudanças ele traz pra comunidade
• O que precisa ser feito para que esse projeto saia do papel
Cada equipe poderá receber mentoria para aconselhamento do projeto e treino
da apresentação de até 2 horas até o dia 14/08. O horário de mentoria deverá
ser diretamente acordado com a comissão do Festival da Juventude.
Devem ser inscritos: 2 participantes
Pontuação:
1º colocado:20 pontos
2 º colocado:10 pontos
3º colocado 5 pontos
Demais equipes que participarem: 02 pontos
A pontuação de cada equipe será dada pelos jurados convidados.
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ATIVIDADES QUE ESTARÃO PRESENTES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO:
Dia 16 de agosto
MARATONA INTELECTUAL
Dinâmica: As equipes deverão inscrever 2 participantes que responderão
sobre temas de conhecimentos gerais e atualidades.
Idade sugerida dos participantes: até 16 anos
Acontecerão 5 rodadas de perguntas feitas pelos jurados e a dupla escolhida
para responder será por meio de sorteio.
DIA 17 de agosto
SARAU DA JUVENTUDE
Como fechamento, realizaremos um Sarau que reunirá os talentos jovens da
comunidade. Cada equipe poderá inscrever até 3 atrações de duração de cada
uma delas de no máximo 3 minutos.
As equipes que participarem receberão 10 pontos de participação.
Os critérios de avaliação serão:
Qualidade
Criatividade
Cumprimento do tempo previsto
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