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REGULAMENTO 

DESAFIO “VIDEOCLIP NATALÍCO” 

Este Natal queremos criar Memórias Para Natais Futuros, com a vossa ajuda! 

Decorem a letra do jingle de Natal da Sociedade Ponto Verde, protagonizado pelo 

Gervásio, inspirem-se no seu vídeo e façam o videoclip natalício mais criativo e 

divertido de sempre, para ilustrar esta música. E claro, com a temática “Reciclagem 

de embalagens” sempre à mistura! 

 

DESAFIO/TEMA 

Os alunos são convidados a filmar e editar um vídeo que tenha por base o jingle de 

Natal da Sociedade Ponto Verde – “Memórias para Natais Futuros”. 

A música é a do Gervásio, (vejam AQUI) mas a criatividade cénica é vossa: usem os 

adereços, guarda-roupa e cenários que quiserem. Mas não se esqueçam! A temática 

da reciclagem de embalagens tem de estar sempre presente! 

 

PÚBLICO-ALVO 

Este desafio é dirigido a: 

• crianças dos 3 aos 7 anos (que frequentem jardins de infância e escolas 

primárias);  

• a alunos dos 2º e 3º ciclos  

• a alunos do ensino secundário e profissional. 

 

PRAZOS 

O desafio é lançado no dia 5 de dezembro de 2022 e o prazo de envio dos vídeos 

termina no dia 21 de dezembro de 2022, às 23h59. 

 

 

COMO PARTICIPAR 

Os vídeos deverão ter a duração máxima de um (1) minuto; 

Não existe limite de número de participações; 

Todas as participações devem ter o nome de um professor associado à realização da 

atividade; 

Um aluno pode pertencer a equipas diferentes, se assim o desejar; 

Cada equipa pode ter um máximo de cinco alunos; 

O videoclip deverá ter um título; 

O conteúdo é livre, mas deverá estar relacionado com o jingle de Natal da Sociedade 

Ponto Verde. 
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PRÉMIOS 

 

 JARDINS DE 
INFÂNCIA E 

PRIMÁRIAS (Alunos 
dos 3 aos 7 anos) 

2 º E  
3º CICLO 

ENSINO 
SECUNDÁRIO E 
PROFISSIONAL 

1º Lugar 

- Prémio monetário de 
200€ para a escola; 
 - Cartão oferta no  
valor de 20€ na 
Bertrand para cada 
membro da equipa 
vencedora 

- Prémio monetário de 
200€ para a escola; 
 - Cartão oferta no 
valor de 20€ na 
Bertrand para cada 
membro da equipa 
vencedora 

- Prémio monetário de 
200€ para a escola; 
 - Cartão oferta no 
valor de 20€ na 
Bertrand para cada 
membro da equipa 
vencedora 

 

Existirá um vencedor em cada uma das três categorias: 

- JARDINS DE INFÂNCIA E PRIMÁRIAS (Alunos dos 3 aos 7 anos); 

- 2º E 3º CICLO; 

- Ensino Secundário e Profissional  

 

Os vencedores serão divulgados até dia 31 de dezembro de 2022. Serão 

posteriormente contactados para a entrega dos prémios. 

 

COMO PARTICIPAR 

Enviar um email para academia@pontoverde.pt com o vídeo a concurso de uma de 

três formas: 

1. Anexado ao corpo de email (ficheiro deverá ter o peso máximo de 5MB); 

2. Em formato link (se for colocado no Canal de Youtube da escola, por exemplo); 

3. Através de link WeTransfer. 

No corpo do email deverão, obrigatoriamente, constar as seguintes informações, 

devendo o email ser enviado pelo professor responsável: 

1. Nome do professor que representa a equipa  

2. Nome dos alunos que constituem a equipa 

3. Ano escolar dos alunos que constituem a equipa 

4. Ciclo onde se inserem  

5. Nome da escola 

6. Morada da escola 

7. Número de telefone do professor 

8. Nome do conto submetido 

 

Importante: A participação neste passatempo pressupõe aceitação da nossa Política 

de Privacidade, que pode consultar aqui, e autoriza a divulgação e publicação dos 

vídeos submetidos a concurso, nas plataformas e meios de comunicação da 

Sociedade Ponto Verde. 
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