
 

 

Concurso Curtas-metragens  

Para cada Cidadão tenha um Provérbio sempre à mão! 

REGULAMENTO 

 
I – Objetivos e disposições gerais  

- O concurso Curtas-metragens - Para cada Cidadão tenha um Provérbio sempre à mão! é uma 

iniciativa promovida pela equipa do Plano Nacional de Cinema (PNC) e pela Biblioteca Escolar do 

Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques. 

 - São objetivos centrais do concurso: 

a) fomentar nos alunos o uso crítico, responsável e criativo dos media, como instrumentos de 

cidadania e de liberdade de expressão; 

b) estabelecer relações entre provérbios e valores de cidadania e de sustentabilidade 

(perseverança, empreendedorismo, alimentação saudável, responsabilidade ambiental, 

sustentabilidade ecológica, entre outros); 

c) realizar percursos pedagógico-didáticos interdisciplinares, envolvendo Português, Língua 

Estrangeira, Ciências, História, Educação Visual, TIC, Cidadania e Desenvolvimento, entre outros. 

 
 II – Participantes  

O concurso destina-se aos alunos do 9.º ano de escolaridade do Agrupamento de Escolas D. 

Afonso Henriques. 

 

III – Natureza dos Trabalhos 

Os trabalhos a concurso devem:  

 a) Ser de grupo, com o máximo de 5 alunos;  

 b) Ser originais, não sendo admitidas cópias de trabalhos já existentes;  

c) Não incorporar música nem imagens cujo uso constitua uma violação dos direitos de autor e 

direitos conexos;  

 d) Ter a duração de 3 - 5 minutos; 

 e) Ser apresentados em formato vídeo; 



 f) Incluir uma ficha técnica com a seguinte informação:  

- Título do trabalho  

- Nome dos alunos, ano e turma 

- Identificação da escola e do agrupamento  

- Ano de edição  

- Identificação das fontes de informação, imagens, música usadas 

- Outros  

 

IV – Seleção 

- O Concurso contemplará dois momentos de apreciação/seleção dos trabalhos 

produzidos: 

     1.º Momento 

- Da responsabilidade de cada Conselho de Turma do 9º ano de escolaridade a quem caberá 

apreciar todas as curtas-metragens produzidas pelos alunos dessa turma e selecionar aquela que, 

no momento seguinte, irá competir a nível do agrupamento com as outras curtas selecionadas em 

cada turma.  

- Os trabalhos selecionados serão apresentados no Festival de Curtas que ocorrerá no 3.º 

período. 

2.º Momento 

- Da responsabilidade de um júri composto por 2 elementos da organização, mais 3 elementos 

convidados a quem caberá apurar os trabalhos vencedores. 

 - No Festival de Curtas serão anunciados os vencedores, bem como os trabalhos merecedores de 

Menção Honrosa. 

 

V – Critérios de avaliação  

- São considerados os seguintes critérios de avaliação da curta-metragem:  

- Originalidade e criatividade;  

- Qualidade da mensagem e sua adequação ao tema do concurso;  

- Clareza e correção da expressão; 

- Adequação das imagens e/ou sons;  

- Qualidade técnica;  

- Identificação de fontes.  

- Em caso de empate na votação, é dada preferência aos trabalhos que evidenciem colaboração 

interdisciplinar e envolvimento intergeracional (pais, avós, outros…).  

 

 



VI – Prémios  

- Serão premiadas as duas melhores curtas-metragens. 

- Todos os participantes receberão um diploma de participação. 

 

VII – Calendarização  

- Entrega dos trabalhos para seleção na fase de turma (1.º momento): final do 2.º Período   

- Festival de Curtas (projeção das curtas e entrega dos prémios): maio (local e data a definir) 

 

VIII - Disposições finais  

Todos os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo júri. 


