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CONCURSO DE CLIPES DE VÍDEO 

 

No âmbito da disciplina de Inglês e do Plano Anual de 
Atividades realiza-se um concurso de clipes de vídeo 
subordinado aos temas: “Being a Global Citizen in Portugal” 
 / “Europe is My Spot” / “A more sustainable school” 
 

• Os objetivos essenciais deste 

passatempo são: desenvolver a 

consciência da condição de cidadão 

global; promover a consciencialização do 

impacto das nossas ações no ambiente; 

desenvolver a consciência da condição de cidadão da UE; 

promover a consciencialização da diversidade de culturas e modos de estar na EU; sensibilizar para a importância 

dos valores de tolerância, solidariedade, respeito pela diferença; identificar a falhas de ação sustentável na Escola; 

fomentar as boas práticas de ação sustentável; melhorar as competências lexicais e comunicativas na língua alvo 

(produção de texto escrito e oral, produção oral). Além disso, pretende-se melhorar as competências de utilização 

de tecnologias digitais.  

Trabalho a apresentar 

Respeitando as regras sanitárias vigentes, os alunos (individualmente ou em pares) organizam e realizam um vídeo 

sobre a temática escolhida, vídeo esse que tem de ser acompanhado de locução oral. Deve ser utilizada apenas a 

língua inglesa. 

Vídeo 

a) pode seguir as sugestões dos tutoriais partilhados pelas professoras de inglês.  

b)  deve mostrar a perspetiva do(s) aluno(s) sobre o tema; por exemplo, relativamente ao tema “A more sustainable 

school”: os locais amigos do ambiente do local selecionado: espaços verdes, rios, fauna, atividades amigas do 

ambiente, etc. 

c) deve evidenciar a consciência de que a nossa ação individual pode ter um impacto a nível mais alargado 

(comunidade, cidade, país, Europa, …) 

d) deve incluir locução clara que responda às seguintes questões: 
     

1. apresentação sucinta do(s) interlocutor(es) e informação sobre o tema selecionado. 

2. razões da escolha desse tema; 

3. aspetos positivos; 

4. aspetos negativos; 

5. outros aspetos relevantes… 

6. Nome do(s) autor(es), número e ano e turma 

7. Duração  do vídeo: ensino básico até 5 minutos; ensino secundário até 15 minutos. 
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REGULAMENTO 

1.  O passatempo destina-se a todos os alunos do 7º ao 12.º anos de escolaridade. 

2.  Os trabalhos devem ser enviados para o seguinte endereço de e-mail – globalcitizen.pt_contest@esah.org  

4.  Os trabalhos deverão ser obrigatoriamente em formato vídeo, respeitando a duração estipulada. 

5.  Os trabalhos serão orientados pela professora de inglês da turma e a sua versão final deverá ser obrigatoriamente 

revista pela professora (antes do seu envio).  

6.  É da responsabilidade da professora de cada turma certificar-se de que o vídeo enviado poderá ser divulgado. 

7.  Definem-se aqui três escalões de participação: 

Escalão A – 7.º ano e 8º ano 

Escalão B – 9.º ano e 10º ano 

Escalão C – 11.º ano e 12º ano 
 

8.  O trabalho entregue não pode violar qualquer direito de autor vigente, e não pode plagiar textos ou imagens.  

9.  O não cumprimento do prazo implica que o trabalho não será avaliado. 

10. Considera-se que os participantes neste passatempo aceitam os termos presentes neste regulamento. 

11. Quaisquer dúvidas deverão ser colocadas ao professor ou através do endereço de e-mail já indicado.    

 

ENVIO DOS TRABALHOS 

Os trabalhos deverão ser produzidos em formato vídeo e enviados para, globalcitizen.pt_contest@esah.org, 

identificados da seguinte forma:  

   a) Assunto da mensagem:  Concurso – Turma X (ex: Concurso – 10º G) 

   b) na mensagem incluir: Nome do(s) aluno(s), ano e turma 

   c) nome da professora de inglês 

 

PRAZOS 

Entrega dos trabalhos: data limite para envio: 14 de junho de 2021 

 

DIVULGAÇÃO DOS VENCEDORES: 

a) Os trabalhos vencedores serão divulgados na segunda quinzena de julho de 2021. 

b) Todos os trabalhos selecionados serão publicados na página oficial da escola.  

 

JÚRI  

a) As professoras de inglês do AEAH. 

b) As decisões do júri não são passíveis de recurso.  

 

ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS 

1. Os alunos participantes receberão certificados de participação. 

2. Será premiado um trabalho por escalão.  

3. Os vencedores de cada um dos escalões receberão os prémios a definir oportunamente.   

 

 

AEAH, 29 de abril de 2021 

A Representante do Grupo de Recrutamento 
Maria João Cardoso 

mailto:globalcitizen.pt_contest@esah.org

