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SNOL Talks 
1ª Edição 

 

Âmbito e Objetivos 

SNOL Talks consiste numa pequena apresentação em palco sobre um tema livre. O nome SNOL Talks 
surge da junção do acrónimo SNOL, que significa Saber Não Ocupa Lugar e da palavra inglesa Talks, que 
significa conversa.  

Atualmente os alunos dinamizam na escola vários projectos e trabalhos, cujos resultados são muito 
interessantes e surpreendentes. Contudo nem sempre é possível aos pais e encarregados de educação 
usufruírem e terem conhecimento das experiências e trabalhos realizados. Por outro lado existem 
tradições e costumes, que se fossem explicados pelos membros mais anciões da comunidade, 
acrescentariam mais valor à herança que um dia deixarão. Existem igualmente ideias, ações de 
sensibilização e outros projetos inspiradores que valem a pena ser dados a conhecer a toda a sociedade. 
O SNOL Talks permitirá um intercâmbio cultural na nossa sociedade, mas também promover a auto-
estima e contribuir para o desenvolvimento de competências dos participantes, proporcionando um 
convívio agradável entre todos os membros da comunidade. 

 

Funcionamento e Competências 

1. SNOL Talks realizar-se-á ao longo do ano letivo 2016/2017, todas as sextas-feiras, imediatamente 
antes das sessões de cinema. 

2. O projeto tem como destinatários todos membros da comunidade do Concelho de Proença-a-Nova, 
podendo atuar de preferência individualmente, embora também seja possível fazê-lo em grupo. 

3. A duração das apresentações é de 2 a 8 minutos. 

4. Os participantes terão de se inscrever previamente através de e-mail 
associacaopaispnova@gmail.com sendo posteriormente acordada a data para realização da 
apresentação. 

5. Os temas das apresentações são livres, podendo ser sessões de esclarecimento ou de sensibilização 
para assuntos atuais, cenas cómicas (stand-up comedy), sessão de magia, partilha de 
conhecimentos, partilha de emoções, uma música, uma acrobacia, uma dança. 

6. A Associação de Pais compromete-se a divulgar o evento junto da comunidade local através das 
redes socias, agenda cultural e cartazes e a coordenar todo o projeto. 

7. Os Encarregados de Educação são responsáveis pela realização dos seus educandos nesta atividade. 

8. A Câmara Municipal de Proença-a-Nova cede o espaço e tempo necessários para cada 
apresentação. 


