
VIII Festvoc – 2019 

Tema: Fraternidade e Políticas Públicas 

“Serás libertado pelo direito e pela justiça”Is 1,27 

 

OBJETIVO GERAL  
Estimular aos estudantes do CMA participação em Políticas Públicas, à luz da Palavra de Deus e 

da Doutrina Social da Igreja para fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais de fraternidade.  

    
      OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 - Conhecer Políticas Públicas como são formuladas e aplicadas as estabelecidas pelo Estado brasileiro.  

– Entender o que é ética na formulação e na concretização de Políticas Públicas.  
         -Despertar a consciência e incentivar a participação de todos os estudantes na construção de 
Políticas Públicas em âmbito nacional, estadual e municipal.  
- Estimular aos estudantes comprometimento na política como testemunho concreto da fé.  
- Propor políticas públicas que assegurem os direitos sociais aos mais frágeis e vulneráveis. 
- Despertar através de atividades artísticas e pedagógicas a importância das políticas públicas. 
- Promover ações solidárias que favoreçam as comunidades carentes da nossa cidade. 

 
METODOLOGIA 

 Os estudantes com o apoio dos professores e coordenações, deverão participar ativamente de 
todas as atividades propostas que envolvem o FESTVOC, estas já se iniciam com a CAMINHADA 
MARIANA, e de acordo com a participação as turmas receberão conceitos ( ótimo , bom e regular), que 
se transformarão em notas classificatórias. 
 Após conclusão de todas as atividades do FESTVOC as turmas classificadas em primeiro, 
segundo e terceiro lugar, receberão como premiação medalhas e os estudantes que participaram 
poderão escolher _____ disciplinas, na quarta unidade para atribuírem a nota de classificação. 
 

● Das notas: 
 

Primeiro lugar – nota 10,0 
Segundo lugar – nota 9,0 
Terceiro lugar –  nota 8,0 
 

● Das atividades: 
 

Caminhada Mariana (aquisição da camisa padronizada, frequência, participação e    
comportamento). 

                            Produções Artísticas dos estudantes:  Paródia (apresentação, participação, criatividade e 
coerência como tema) 

                                                                                                     Apresentação Cultural (apresentação tempo máximo 
5min. participação, criatividade e coerência como tema) 
                            Ações solidárias  
                            Aquisição da camisa FESTVOC 
                            Participação da família nos jogos ( cada turma deverá inscrever um representante da família 
para participação nos jogos da família). 
                            Apresentação da família na noite cultural ( cada turma deverá inscrever um representante da 
família para apresentação na noite cultural da família). 
                            Trabalho Pedagógico  
 

● Da seleção das atividades artísticas: 
                                 
                             As apresentações artísticas dos estudantes e familiares serão selecionadas para 
reapresentação na NOITE CULTURAL em comemoração aos 63 anos do CMA.  
 
                                                                                                                                                      Dionéa P. Amarantes 
                                                                                                                                                                    S.O.R 


