Caldas da Saúde, 30 de setembro de 2017.

Exmo(a). Senhor(a) Diretor(a),
A Oficina – Escola Profissional do Instituto Nun´Alvres lança mais uma edição do BGREEN//Ecological Film
Festival.
Nesta 8ª Edição, a inspiração surge da simbiótica relação entre o ser humano e a natureza.
Com o slogan, You are Nature, o BGREEN pretende valorizar as nossas origens, a ligação entre o ser humano e a
natureza e alertar para os danos provocados ao planeta e para o seu impacto na saúde, na paz e na qualidade de
vida das populações (a fome por falta de água, os conflitos armados por causa da disputa de recursos, a dificuldade
no acesso à educação de milhões de crianças e jovens pela falta de recursos que, por sua vez, provoca migrações
forçadas, etc). You are Nature procura, igualmente, focar-se na mudança interior e na forma como esta se traduz
em ações que poderão salvar ou destruir o habitat humano.
À semelhança do ano anterior, na 8ª Edição, existem duas categorias: BGREEN JÚNIOR, para alunos(as) com idades
entre os 13 e 14 anos (em Portugal, alunos(as) do 8º e 9º anos de escolaridade ou equivalente) e o BGREEN, para
jovens com idades entre os 15 e os 21 anos (estudantes do ensino secundário ou equivalente).
O BGREEN pretende, desta forma, desafiar todos(as) os(as) jovens estudantes a enviarem os seus vídeos sobre
questões ambientais até ao dia de 12 abril de 2018.
Todos(as) os(as) participantes serão convidados(as) a participar na Gala de entrega de prémios do Festival, que
decorrerá no dia 8 de Junho de 2018, em Santo Tirso. Os(as) grandes vencedores(as) receberão uma viagem
EcoAventura aos Açores!
Para obter mais esclarecimentos sobre a participação no Festival, visite o nosso sítio oficial em:
www.bgreenfestival.com
Antecipadamente gratos pela atenção dispensada por V. Excelência na divulgação desta ação.

Com os melhores cumprimentos.
O Diretor Pedagógico

