REGULAMENTO DO CONCURSO DE VÍDEO 2021
«Uso Sustentável da Água»
Contextualização
No âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, a Águas do Marco (AdM) realiza
palestras sobre “O Uso Sustentável da Água”, com uma duração de 50 minutos, para os alunos
do 5.º ao 8º ano. Esta ação educativa visa promover um conjunto de comportamentos
assertivos, relativos ao uso da água para a promoção da saúde, a proteção das reservas de água
na sua origem e o combate ao desperdício desde bem essencial.
Objetivo
Desafiar todos os alunos envolvidos neste projeto da AdM para um concurso de vídeo, que visa
a sensibilização para o uso responsável da água.

Designação
Concurso de vídeo «Uso Sustentável da Água».
Mensagem
«Sensibilizar para o uso sustentável e responsável da água».
Critérios de participação
A participação no concurso é facultativa e deve acontecer por equipas de 4 a 5 elementos,
divido por duas categorias:
• Categoria 1: Alunos do 5.º ou 6.º ano
• Categoria 2: Alunos do 7º ou 8.º ano
Os vídeos deverão ter entre 1 a 2 minutos no máximo.
Os melhores vídeos serão depois partilhados nas redes sociais do grupo.
Identificação dos participantes
Com vista à identificação dos participantes no concurso e agilização da entrega dos diplomas a
todos os concorrentes, cada agrupamento escolar deverá enviar, por correio eletrónico, para o
endereço geral@aguasdomarco.pt, a listagem dos alunos com a identificação do respetivo ano,
turma e professor titular e estabelecimento de ensino, até ao dia 14 de maio de 2021.
Critérios de seleção
O vídeo deverá ser original, criativo, coerente, pertinente ao tema, com ideias e vocabulários
compatíveis à sua categoria. Respeitando sempre o objetivo apresentado acima.

Prazos
Cada turma deverá enviar, por email geral@aguasdomarco.pt, os vídeos devidamente
identificados com os nomes dos alunos (primeiro e último nome), bem como o nome da escola,
ano e turma, com a respetiva declaração [anexo I], até ao dia 14 de maio de 2021.

Júri
Será criada um júri composto por três elementos. Os três jurados avaliarão os trabalhos com
base nos critérios atrás enunciados, com notas de 0 a 10, até final de maio.
Exposição dos trabalhos
Os melhores vídeos serão partilhados no website da marca e nas redes sociais do grupo.
Prémios
Serão atribuídos os seguintes prémios:
• Categoria 1
o 1.º Lugar: o prémio atribuído a cada aluno da equipa vencedor será um “Tablet”,
que será enviado para a sua morada, através dos CTT;
•

Categoria 2
o 1.º Lugar: o prémio atribuído a cada aluno da equipa vencedor será um
“Tablet”, que será enviado para a sua morada, através dos CTT;

Todos os participantes receberão diplomas de participação.
Entrega de Prémios
Será oportunamente avaliada a realização, em data a definir, de uma cerimónia para assinalar a
entrega de prémios e diplomas a todos os participantes.
Considerações Finais
Ao participar, o candidato/escola declara-se ciente e de acordo com as normas do presente
Regulamento. Os prémios serão entregues, somente aos titulares, não havendo possibilidade
de representação.
O trabalho não original, ou seja, cópia de outro trabalho, será desclassificado.
Os candidatos do Concurso devem autorizar a divulgação de seus trabalhos. Para tanto, deverão
encaminhar, junto com o vídeo, uma autorização para cada aluno, para sua divulgação [Anexo
1].
Uma vez que os candidatos são menores de idade, a autorização deverá ser assinada pelo
encarregado de educação.
Os casos omissos/não previstos serão resolvidos pela Águas do Marco com imparcialidade e
sentido de responsabilidade e justiça.

Marco de Canaveses, março de 2021

ANEXO 1

Autorização
Eu, _________________________________________________________________, portador
do BI / CC n.º

_____________________ encarregado de educação do aluno

_____________________________________________________________________, residente
em________________________________________________, autorizo a exposição/publicação
do trabalho enviado à Águas do Marco, intitulado ___________________________________,
realizado pelo meu filho (a) acima indicado, participante do Concurso de Vídeo «Uso Sustentável
da Água» promovido pelas Águas do Marco, no ano de 2021.

Marco de Canaveses, ___ de ___________ de 2021.

____________________________________________
Assinatura

