PROJETO CURTA CORAÇÃO
REGULAMENTO
O projeto Curta Coração, promovido pelo SAGRADO – Rede de Educação, é dedicado a
exibição e à promoção de obras audiovisuais de curta-metragem a partir da leitura das obras de Madre
Clélia, a análise de imagens e a elaboração de roteiro, entre outros aspectos trabalhados na produção
de audiovisual na Unidade Educacional. O trabalho com essa linguagem contribui para o
desenvolvimento da compreensão crítica do mundo e das novas tecnologias, colaborando para a
formação integral do educando. Além disso, a linguagem do audiovisual permite despertar novos
olhares, sensações e experiências, gerando reflexões que se prolongam por toda vida.

Objetivo
O objetivo do Projeto Curta Coração é promover e suscitar reflexões sobre as virtudes de
Madre Clélia, buscando divulgar seu testemunho nas mídias sociais e demais meios de comunicação,
valorizando a produção juvenil e sua compreensão acerca das virtudes humanas nas relações
humanas.

Inscrições
As inscrições para o Projeto Curta Coração estão abertas a partir do dia 25 de junho de 2018
e serão finalizadas no dia 24 de agosto do mesmo ano. Deverão ser realizadas no Serviço de Pastoral
Escolar da própria Unidade Educacional, mediante a entrega da ficha de inscrição e autorização dos
Pais e/ou Responsáveis Legais de cada educando inscrito.

Critérios de participação
a) Caberá aos educandos, como protagonistas, elaborar um roteiro, planejar a filmagem,
assumir tarefas, transmitir e comunicar ideias, escutar e dialogar com a equipe de produção para
produzir um filme que retrate como as virtudes de Madre Clélia podem ser vividas hoje.
b) Os educandos deverão escolher uma virtude de Madre Clélia, entre as 10 elencadas abaixo:
1)

Amor ao próximo;

2)

Amor a Deus (Caridade);

3)

Humildade;

4)

Coragem;

5)

Tolerância;

6)

Generosidade;
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7)

Respeito;

8)

Bom exemplo;

9)

Amizade;

10) Confiança.

c) Os custos da produção, bem como os equipamentos necessários são de responsabilidade
da equipe participante.
d) O curta deverá ter a duração de no máximo 3 minutos.
e) Será permitida a participação de no máximo 10 educandos por equipes e o mínimo de 2
pessoas.
f) As equipes serão avaliadas de acordo com as seguintes categorias:
1)

Fundamental II – 6º e 7º anos;

2)

Fundamental II – 8º e 9º anos;

3)

Ensino Médio.

Critérios de desclassificação
a) Não cumprimento dos prazos estabelecidos e divulgados.
b) Incoerência com o tema proposto.
c) Uso de linguagem de baixo calão ou depreciativa com relação a grupos minoritários e
étnicos.
d) Uso de figurino ou cenas provocativas.
e) Omissão da autorização de uso de imagem e produção.
f) Constatação de que o material não foi produzido pelos próprios integrantes da equipe.

Critérios de avaliação
a) Contextualização e fidelidade ao tema proposto (40 pts).
b) Criatividade na execução das cenas (30 pts).
c) Qualidade audiovisual (15 pts).
d) Sonorização (15 pts).
Os vídeos serão avaliados por uma equipe de especialistas na área de comunicação e no
conteúdo do vídeo, designados pela Gestão de Pastoral Escolar.

Premiação
A equipe vencedora será premiada, conforme categoria e classificação.
a) 6º e 7º ano:
1º) Valor em dinheiro R$ 300,00;
2º) Valor em dinheiro R$ 200,00.

b) 8º e 9º anos:
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1º) Valor em dinheiro R$ 300,00;
2º) Valor em dinheiro R$ 200,00.

c) Ensino Médio:
1º Valor em dinheiro R$ 300,00;
2º Valor em dinheiro R$ 200,00.
Divulgação
No dia 26 de setembro ocorrerá a divulgação dos ganhadores da Primeira Edição do Projeto
Curta Coração.
Serão também divulgados no site http://www.redesagradosul.com.br/ e nas redes sociais do
SAGRADO – Rede de Educação e da PJC – Pastoral Juvenil Cleliana.
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