Regulamento do Concurso de Curtas
Curtas-metragens “MUROS”
“MURO
1) OBJETIVO
1.1 O Concurso de Micro Curtas-metragens “ MUROS” tem o objetivo de
promover os valores da Cidadania no nosso Agrupamento e está inserido no âmbito
da nova Disciplina Cidadania e Desenvolvimento
Desenvolvimento.
1.2 O concurso está aberto a qualquer aluno
luno devidamente matriculado numa
n
Escola do Agrupamento de Escolas José Afonso.
1.3 O projeto pode ser individual ou em grupo (máximo de 3 alunos).
1.4 O conteúdo “Muros” poderá ser analisado e desenvolvido segundo uma
semântica alargada: barreira, fronteira, obstáculo à comunicação, obstáculo à
relação, divisão, compartimento…
2) INSCRIÇÕES
2.1 Cada concorrente pode
poderá́ inscrever até 3 (três)) roteiros. Para cada filme sera
contabilizado uma nova inscrição
inscrição.
2.2 A inscrição neste Concurso dar
dar-se-á através do envio dos filmes zipados para o
seguinte endereço: muros@esjaloures.org
2.3 Todos os filmes deverão ser compatíveis com os formatos do YOUTUBE.
2.4 Devem conter o o título genérico “MUROS” e um subtítulo de acordo com o teor
do filme.
2.5 Devem conter o nome dos intervenientes: atores e realizadores
realizadores..
2.6 O envio do filme deve ser acompanhado de um endereço eletrónico ou
telefónico.
2.6 As inscrições
nscrições incompletas não serão objeto de análise do júri do concurso.
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3) PROCESSO SELETIVO
3.1 O Júri será constituído por professores do Agrupamento, alunos e convidados
convidados.
3.2 Os filmes terão de ser entregues até 15 de Janeiro de 2019.
3.2 Os melhores filmes serão apresentados a toda a comunidade escolar no dia 29
de Janeiro de 2019,, dia do Patrono
Patrono,, no auditório da escola José Afonso.
4) CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
4.1 Critérios que serão utilizados na avaliação dos filmes:
a) Qualidade da estrutura narrativa;
b) Qualidade da construção de personagens;
c) Qualidade da construção dos diálogos;
d) Qualidade, densidade e relevância do (s) protagonista(s);
e) Qualidade, densidade e relevância das demais personagens (quando houver).
4.2 O Júri será orientado a utilizar uma pontuação de 1-10
10 para cada um dos
critérios de avaliação estipulados neste Regulamento.
5) Prémios
5.1 Os filmes finalistas concorrerão a 03 (três) prêmios:
a) Melhor filme de Curta-metragem
metragem.
b) Melhor Diálogo.
c) Melhor Personagem.
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