Convite à Participação das Escolas
Quem promove?
Equipa do Projeto Europeu Five, da Escola Secundária Emídio Navarro,
integrado nas iniciativas do Centro UNESCO Ciência, Arte e Engenho e da
Biblioteca Escolar- Centro de Recursos Educativos daquela Escola. A iniciativa
conta com a colaboração da Câmara Municipal de Almada e do Centro de
Formação AlmadaForma (parceiras do Centro UNESCO).

Quando é que decorre?
A Mostra decorre de 14 a 18 de maio de 2013 - na Semana Artística da
UNESCO.

Onde?
Na Oficina da Cultura em Almada.

O que é que pode mostrar?
A Mostra de Vídeo em Contexto Escolar permite a exibição dos trabalhos
produzidos nas várias áreas e níveis de ensino. Além disso, a Mostra abre
espaço para o debate, sessões com os realizadores e oficinas de animação.

Quem é que pode participar?
A Mostra está aberta ao público escolar e à comunidade educativa que podem
apresentar produções educativas nos termos deste regulamento.

Quando é que se pode inscrever?
As inscrições são gratuitas e acontecem de 30 de outubro 2012 a 8 de abril
de 2013 através do envio de manifestação de interesse para o
email: mostravideo@esen.pt e do envio do video em CD ou DVD para a
seguinte morada:
Escola Secundária Emídio Navarro
Mostra de Vídeo em Contexto Educativo
Av. Rainha D. Leonor
2809-009 ALMADA

Para participar, o vídeo deve atender às seguintes regras gerais:

Tempo de duração: 3 a 15 minutos.

Formato: O vídeo poderá ser captado em qualquer formato. Deve ser enviada
uma cópia de preferência em CD ou DVD de dados, gravado em um dos
seguintes formatos: avi, mpeg ou em último caso wmv;

Condições: Não serão aceites mais de um vídeo no mesmo CD ou DVD. Cada
um terá uma ficha de inscrição correspondente;

Apresentação: A capa do CD ou DVD deve ser identificada com o título do
vídeo, nome de inscrição e nome da escola;

Critérios de seleção: conteúdo educativo, criatividade e organização.
Será levada em consideração a participação dos alunos na produção do
trabalho.

Divulgação - Os vídeos selecionados serão divulgados no site do Projeto
Europeu FIVE.

