CONCURSO ESCOLAR

UMINUTOtlm

©

Regulamento

O “UMINUTOtlm” é uma iniciativa dirigida aos estudantes do 3º ciclo do Ensino Básico,
das regiões Norte e Centro, com o objetivo central de os mobilizar para a realização de
pequenos vídeos por telemóvel.
Tema
O tema 2021 é o quotidiano dos jovens estudantes, de forma realista ou ficcionada.
Os vídeos podem conter histórias imaginadas ou que documentem assuntos da vida familiar
e/ou escolar. Exemplos: o dia-a-dia entre estudo, tarefas de casa, conversas, utilização dos
média, relação com animais domésticos, tempos de humor, passeios, visitas, etc.
Duração
A duração máxima de cada trabalho concorrente é de UM MINUTO.
Objetivos
Esta iniciativa tem os seguintes objetivos:
- Estimular o uso criativo dos telemóveis
- Desenvolver o gosto pela participação na sociedade da imagem
- Ativar o olhar analítico e o espírito crítico (e/ou humorístico) dos jovens
- Motivar os jovens para um olhar menos óbvio sobre a vida
- Exercitar a expressão dos sentimentos juvenis através da imagem
- Valorizar a criatividade audiovisual
Destinatários
O concurso destina-se a jovens estudantes das regiões Norte e Centro, com idades
compreendidas entre 12 e 15 anos (3º ciclo).
Participação
A participação pode ser individual ou compartilhada, em grupos de dois a três elementos
apenas.
Não há limite de vídeos para cada participação.
É obrigatório o preenchimento da ficha de inscrição anexa a este regulamento.
A participação implica a autorização automática da utilização dos trabalhos para a eventual
divulgação educativa.
Nas escolas, o processo de divulgação e acompanhamento dos trabalhos dos candidatos ou
equipas deve ser apoiado localmente por cada biblioteca escolar.
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Especificações Técnicas
A participação é feita através do envio dos vídeos preenchendo o nosso formulário.
Cada autor pode enviar até dois vídeos no formato 3gp, mp4 ou mov e cada ficheiro terá
de ter no máximo 120MB. A participação implica a autorização automática da utilização
dos trabalhos para a eventual criação de um vídeo geral (com diferentes vídeos) sobre a
mesma temática.
Júri
O Júri é composto por:
Joel Brandão, Representante do IM-Instituto Multimédia
Representante do YMOTION
Representante da CONFAP
Representante da RBE
David Araújo, Repórter de Imagem da RTP
Prémios
Para os melhores vídeos haverá prémios: 150 €, 50 € e 20€, além de livros.
Será atribuído um diploma aos vencedores.
Datas e resultados
Os trabalhos devem ser enviados para o e-mail para concursos@imultimedia.org até 15
de setembro, às 23H 59’
Os resultados serão anunciados até 30 de outubro de 2021
Organização
Instituto Multimédia
Parceiros
CONFAP-Confederação Nacional das Associações de Pais
Ymotion-Festival de Cinema Jovem de Famalicão
RBE-Rede de Bibliotecas Escolares
Porto, 6 de julho de 2021

