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Concurso Nutrivídeo 

Regulamento 

Ano letivo 2018/19 

 

1 – Natureza e Objeto  

O concurso Nutrivídeo é uma iniciativa do projeto Rede de Bufetes Escolares Saudáveis (RBES), 

da Direção Regional de Educação, em parceria com a Estratégia Regional para a Alimentação 

Saudável e Segura (ERPASS).  

Consiste na elaboração de um spot publicitário original e alusivo à alimentação mediterrânica e 

ao bar de alunos, pelos alunos das escolas RBES, interessadas em participar no concurso. 

 

2 – Objetivo  

Constitui objetivo geral deste projeto: motivar e sensibilizar, em particular os alunos, para a 

importância de hábitos alimentares saudáveis promotores de saúde.  

 

3 – Destinatários  

O presente projeto é dirigido aos alunos das escolas da RBES.  

A participação poderá ser efetuada individualmente ou em grupo. 

 

4 – Calendarização 

Os spots publicitários a concurso devem ser enviados à coordenação da RBES, via e-mail, 

rbes.dre@madeira.gov.pt, até dia 26 de abril de 2019, devidamente identificado com o nome dos 

docentes, alunos e escola participante. 

 

5 – Trabalhos 

a) Elaborados apenas por alunos;  

b) Alusivos à alimentação mediterrânica e ao bar de alunos; 

a) Os trabalhos devem ser apresentados em formato WMV, devidamente identificado com os 

elementos seguintes: nome do estabelecimento de ensino; Projeto RBES/Concurso Nutrivídeo, 

ficha técnica com nome (primeiro e último) de todos os participantes e as funções que cada um 

executou (atores, supervisão, câmara, edição de vídeo, edição de áudio, produção e realização) 

e a indicação das composições musicais (título e intérprete da música, autor da letra e da música) 

quando presentes no final do vídeo; 
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b) Relativamente à duração: nenhum spot poderá exceder os 90 segundos de duração, tendo 

como limite temporal mínimo 10 segundos;  

c) Conversas e texto, quando presentes, apenas em Português. Os spots deverão ser 

devidamente visionados para deteção de erros ortográficos, a fim de evitar a sua desclassificação 

imediata na seleção para o concurso;  

c) Quanto ao lettring: a legenda do indicativo ou genérico inicial deverá estar entre os valores 

26 e 48, enquanto que as legendas (caso sejam utilizadas) durante o spot, não devem exceder 

o tamanho 30.  

As legendas e/ou oráculos utilizados durante o spot, deverão ser legíveis mediante a utilização 

de fundos contrastantes (ex. letra a branco sobre fundo azul).  

Deverá existir, ainda, um texto curto como resumo da ideia principal do spot. 

f) Advertências: Não é permitida a utilização de imagens da internet. Os spots deverão ser 

realizados com imagens e fotografias inéditas. As fotografias não podem identificar pessoas 

(estas deverão ser apenas retratadas de perfil, de costas e ao longe).  

Caso seja utilizada banda sonora (música ambiente), por questões de copyright, deve ser 

identificada no final com indicação das composições (título e intérprete da música e sempre que 

possível, autor da letra e da música).  

Sugerimos que sejam criadas faixas musicais com o apoio das disciplinas da área da música. 

A participação no concurso implica conceder autorização à Equipa Coordenadora da RBES para 

promover a divulgação dos trabalhos sobre todas as formas que entender. 

À mesma, reserva-se o direito de, caso decida efetuar uma exibição de todos os spots, realizar 

uma pré-seleção, tendo em conta critérios de qualidade dos trabalhos. 

 

6 – Júri  

O Júri do concurso será composto por: 

a) Um elemento da equipa de coordenação do projeto Rede Bufetes Escolares Saudáveis; 

b) Um nutricionista da ERPASS; 

c) Um especialista em Publicidade da Secretaria Regional de Educação. Os elementos do júri 

serão divulgados no dia da entrega de prémios – XIV Edição do Piquenique Saudável RBES (8 

de maio de 2019). 

O júri é soberano nas suas decisões, assim sendo, delas não haverá lugar a recurso. 

 

7 – Critérios de avaliação 

O Júri, seja qual for a fase do concurso, deverá avaliar os trabalhos segundo os seguintes 

critérios: 
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a) Criatividade: pontuação dada pela originalidade e pela capacidade do spot atingir os objetivos 

propostos, levando o espetador a refletir, reter e disseminar o material ou a ideia apresentada; 

b) Qualidade técnica e uso da linguagem: pontuação dada em função da qualidade técnica do 

spot, da gravação e do uso apropriado da linguagem, de modo a poder ser assimilada e 

compreendida por públicos diversos e que atinja os objetivos propostos; 

c) Adequação ao tema proposto: pontuação dada à capacidade do spot desenvolver a temática 

apresentada e, dessa forma, atingir os objetivos propostos. 

A classificação a atribuir ao trabalho deverá estar compreendida entre 0 e 10 pontos em cada 

critério referido, procedendo-se posteriormente ao somatório dos pontos, de modo a encontrar a 

nota final.  

O trabalho vencedor será aquele que obtiver maior pontuação. 

 

8 – Prémios 

A escola que obtiver melhor pontuação no seu spot receberá um prémio. A coordenação da 

RBES reserva-se ao direito de não atribuir o prémio previsto no concurso, caso o júri não 

reconheça mérito suficiente aos trabalhos admitidos, desrespeitem quaisquer regras deste 

regulamento, não estejam de acordo com o tema ou não sejam inéditos. 

A entrega de prémios terá lugar no dia da XIV Edição do Piquenique Saudável (8 de maio de 

2018). 

9 – Considerações finais  

A Equipa Coordenadora do RBES não se responsabiliza por trabalhos gravados em suportes 

danificados. 
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