Caldas da Saúde, 10 de Janeiro de 2022.

Exmo(a). Senhor(a) Diretor(a),
Com as nossas melhores saudações,
Na qualidade de Diretor Pedagógico da OFICINA – Escola Profissional do Instituto Nun’Alvres
(www.oficina.pt), venho convidar a vossa Escola a participar na 11ª Edição do bgreen //
ecological film festival.
O Bgreen é um projeto internacional, com um percurso de 10 anos, e que já contou com a
participação de 26 países, 800 escolas e cerca de 12 mil alunos, portugueses e estrangeiros.
Tal como o nome sugere, o Festival consiste na realização de pequenos vídeos, criados por
estudantes com idades entre os 13 e os 21 anos, em categorias distintas, sobre temas ligados
à causa ambiental e à ecologia.
Na 11ª Edição, o tema escolhido incide sobre a mobilização dos jovens para as causas
ambientais e, consequentemente, para uma maior consciencialização para Justiça Social e
Cidadania Global.
Com o slogan: Join GENERATION HOPE, o Bgreen pretende apelar à mobilização dos
jovens, à sua capacidade criativa, resiliente e inovadora, que lhes permite olhar para o
problema das alterações climáticas de outra forma, procurando soluções inovadoras. Face à
urgência climática e ambiental, os jovens são o motor e os principais beneficiários .
A união na procura de soluções para enfrentarmos as alterações climáticas, no combate às
desigualdades sociais e na preservação da biodiversidade são cruciais para conseguirmos
ultrapassar estes tempos tão desafiantes.
Para participar com os/as seus/suas alunos/as, deve ter em conta as seguintes informações.

O BGREEN possui duas categorias:
- BGREEN JÚNIOR, onde poderão concorrer alunos/as com idades entre os 13 e 14 anos
(em Portugal, alunos do 8º e 9º anos de escolaridade ou equivalente).
- BGREEN, para jovens com idades entre os 15 e os 21 anos, estudantes do ensino
secundário ou equivalente.
Para participar, basta reunir um grupo de até 4 alunos e, juntamente com um/uma
professor/a responsável, realizar um spot de vídeo (com duração até 45 segundos) sobre
uma temática ambiental, que poderá estar ou não diretamente ligada ao tema da presente
edição.
Todos os/as estudantes que queiram participar deverão enviar os seus vídeos sobre questões
ambientais até ao dia 01 de abril de 2022.
O prémio para os grandes vencedores é uma viagem Eco-Aventura aos Açores!
Devido à Pandemia Covid-19, a 10ª edição decorreu inteiramente em formato online. Este
ano, apesar da instabilidade ainda presente, esperamos poder retomar o formato presencial
e celebrar a alegria de voltarmos a estar juntos.
Os participantes serão convidados a participar na Grande Gala do Festival, que decorrerá no
dia 9 de junho de 2022, em Vila Nova de Famalicão.

Para mais informações visite o nosso Website www.bgreenfestival.com ou contacte-nos
através do info@bgreenfestival.com ou do telefone: 252 830 900 ou 252 830 991.

Com os melhores cumprimentos.
Miguel Sá Carneiro
O Diretor Pedagógico

