


JUSTIFICATIVA

No momento em que estamos, vale dizer que toda forma de amor é bem-vinda. E
quem poderia ser melhor para homenagear os nossos professores do que seus
próprios alunos? Pensando nisso, estamos lançando uma competição diferente, uma
competição que semeie o amor e a união. E agora é a vez do Ensino Fundamental
entrar nessa! Os nossos alunos, do Ensino Fundamental II das Unidades de Montes
Claros e Brasília de Minas, farão vídeos para homenagear os professores, no Dia do
Professor, que serão votados por uma comissão julgadora do Colégio Sólido e o
escolhido como melhor será publicado no dia 15/10, como um de nossos posts
oficiais, do Dia dos Professores.

REGULAMENTO

1- Da participação:

- A participação dos alunos é facultativa.

- A criação dos vídeos poderá ser individual ou em grupos que poderão ser
escolhidos pelos alunos.

- O COLÉGIO SÓLIDO RECOMENDA QUE TUDO SEJA FEITO A DISTÂNCIA (VIA
INTERNET) E NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER CONSEQUÊNCIAS DE
AGLOMERAÇÕES FEITAS PELOS ALUNOS CONTRARIANDO AS NOSSAS
RECOMENDAÇÕES.

2- Dos vídeos:

2.1 - Cada grupo ou aluno deverá escolher/criar apenas um vídeo para apresentar.

2.2 - Os vídeos deverão ter no mínimo 15 segundos e no máximo 2 minutos.

2.3- A temática principal dos vídeos deverá ser os professores. Os alunos devem
usar sua criatividade para fazer a melhor homenagem de dia dos professores.

- Essa homenagem não deve ser específica para os professores de cada turma, ela
precisa ter caráter generalista para homenagear todos os professores, visto que será
um post oficial do Instagram do Colégio Sólido de Montes Claros e Brasília de Minas.



2.4- O vídeo deve ter um formato que possibilite postagem e apresentação no
Instagram.

- É necessário que os alunos não coloquem músicas e áudios que contenham
direitos autorais nos vídeos para que o Instagram permita sua postagem. Se
desejarem colocar fundo musical, prefiram buscar nas Bibliotecas Gratuitas do
Copyright ou algo do gênero.

2.5- O vídeo que contiver músicas ou falas inadequadas (como palavrões, ofensas ou
qualquer coisa de caráter obsceno) será DESCLASSIFICADO.

3- Do envio:

Todos os grupos deverão entregar seus vídeos no dia 09/10 (sexta-feira), enviando
no WhatsApp (38) 99889-0263, até às 20h, junto com os nomes e turmas de todos
os participantes.

- Orientamos que os vídeos sejam baixados em um drive e enviados por meio de
links para garantir que possam ser abertos no e-mail. Sugerimos Google Drive ou
WeTransfer.

- As condições de envio são de inteira responsabilidade dos alunos e grupos.

- O grupo ou aluno que não conseguir enviar seu vídeo até o prazo estará
automaticamente DESCLASSIFICADO.

4- Do julgamento:

- Os vídeos serão baixados e assistidos por nossa equipe assim que finalizado o
prazo de envio no intuito de eliminar aquele(s) que vierem a apresentar falas e
músicas inadequadas como expresso no item 2.5 deste regulamento.

4.1- Os vídeos serão julgados por uma equipe definida pelo Colégio Sólido, que
avaliará a criatividade, o capricho e o engajamento dos alunos em cada vídeo e
definirá o 1º, 2º e 3º lugar, respectivamente, da competição.



5- Do resultado:

- O vídeo ganhador será publicado ao meio-dia do dia 15/10, quinta-feira, junto ao
do Ensino Médio como posts oficiais de homenagem ao Dia do Professor das
páginas @colegiosolido e @solidobrasiliademinas.

- O resultado geral com as classificações dos outros 2 vídeos vencedores (2º e 3º
lugar) será publicado nos stories no mesmo dia às 18h, junto ao resultado do Ensino
Médio.

6- Da premiação:

O vídeo escolhido em:
1º lugar receberá premiação de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais);
2º lugar receberá premiação de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais);
3º lugar receberá premiação de R$ 100,00 (cem reais).

- Para retirada de cada prêmio, o aluno ou o grupo que produziu o vídeo deverá
enviar no e-mail, junto ao vídeo, nomes e dados de contato de seus pais ou
responsável.

- Os prêmios só poderão ser retirados pelos alunos acompanhados de seus pais ou
responsável.


