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Regras de concorrência
Para todas as instituições educacionais de Fé e Alegria.

Condições gerais:

● O objetivo do chamado é incentivar a criatividade tanto dos educadores quanto

dos estudantes para que, através da fotografia e do vídeo, possam mostrar seu

mundo nos centros educacionais de Fé e Alegría. Esta primeira chamada visa

convidar todos os participantes a mostrar, através de diferentes formatos, como

tem sido o retorno aos centros, o reencontro com os amigos, ou a continuidade

da virtualidade, mostrando o que há de mais especial no "meu mundo Fé e

Alegría". Esta competição é promovida pela Federação Internacional Fé e Alegría

em conjunto com o Escritório Nacional de Fé e Alegría em cada país.

● As escolas de Fé e Alegria com os seus professores, pessoal administrativo e

estudantes de todos os países de Fé e Alegria podem participar. A participação

vem de cada centro educativo, onde os fotógrafos podem ser diferentes

membros da comunidade. O participante é a escola com os seus diferentes

fotógrafos e operadores de câmara.

● Os concorrentes podem apresentar-se nas diferentes categorias com um máximo

de 10 fotografias e 5 vídeos por categoria.
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Categorias:

● Meu mundo com Fé e Alegria:  frente da instituição de diferentes ângulos,

mostrando o nome da instituição e o logotipo da Fé e Alegria. (Fotos de nossas

casas podem ser tiradas se a escola estiver online).

● Meu mundo na minha classe: imagem geral da sala de aula ou visão da sala de

aula mostrando os alunos em sala (fotos podem ser tiradas em casa se a escola

estiver on-line mostrando os lugares onde estudamos, mostrando os alunos com

dispositivos móveis ou computadores, rádios, gravadores, guias de estudo ou

qualquer método de educação à distância).

● Meu mundo com meus amigos: foto geral dos estudantes, colegas de classe em

grupo. Eles podem posar para a câmera ou estar fazendo alguma atividade (fotos

podem ser tiradas em casa se a escola for virtual onde aparecem os colegas de

classe ou aqueles que nos acompanham enquanto estamos estudando em casa).

● Meu mundo com meu professor(a): uma foto da sala de aula mostrando o

professor enquanto ele está ensinando na sala de aula ou on-line. O professor

pode ser visto em corpo inteiro ou parcialmente, em pé ou sentado e através da

câmera.

● Meu mundo sou eu:  tiro médio de um estudante. Deve ser um único estudante,

sorridente ou não, fazendo alguma atividade, olhando para a câmera ou

observando outros elementos (fotos podem ser tiradas em casa se a escola for

virtual).

● Meu mundo de perto: um grande plano do estudante. O rosto do estudante deve

ser observado, seja sorrindo ou não, fazendo uma atividade ou olhando para a
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câmera. Somente o rosto deve ser visível (fotos podem ser tiradas em casa se a

escola estiver online).

● Meu mundo na minha rua: visão vista do acesso à escola ou no meu

bairro/comunidade. Se possível, a localização da escola deve ser vista no

contexto de sua rua. (Fotos de nossas casas podem ser tiradas se a escola estiver

no mundo virtual).

● Meu mundo com minha família: a família na escola. Pode ser uma foto, posada

ou não, mostrando membros da comunidade educacional na escola (fotos

podem ser tiradas de nossas casas se a escola estiver online, mostrando a

família no contexto de seus estudos).

● Meu mundo na pandemia:  como estudantes e professores se cuidam e as

medidas de segurança que são mantidas na instituição educacional, em casa ou

nas comunidades para combater a pandemia contra a COVID-19. É essencial que

as pessoas apareçam. (As fotos podem ser tiradas em casa se a escola estiver

online).

● Meu mundo na minha comunidade: plano geral da cidade, ou comunidade onde

a escola está localizada. Qualquer aspecto emblemático que mostre onde a

instituição de ensino está localizada.

Se você quiser saber mais sobre como tirar boas fotos e fazer vídeos revise o manual

disponível através do seguinte link.
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Como participar?

Para concorrer, você pode entrar no site mimundo.feyalegria.org, onde estão disponíveis

todos os documentos e informações necessários.

Além disso, você pode enviar um e-mail para mimundo@feyalegria.org, uma mensagem

para o WhatsApp +XX XXXXXXXXXX, ou entrar em contato com o escritório nacional da Fé

e Alegria do seu país indicando:

Nome da instituição / Cidade / País

Professor(a) responsável

Meio pelo qual você quer receber informações (e-mail ou WhatsApp)

Como resposta, você receberá as instruções detalhadas para participar no concurso, as

datas, características das fotos e vídeos que você deve enviar, um guia básico para tirar

boas fotos e fazer vídeos; e, finalmente, os formatos de cessão de direitos e

consentimento de participação de quem aparece nas fotos e vídeos. Este último

documento deve ser anexado a cada foto ou vídeo com o que você participa,

juntamente com os dados de cada imagem.

Características mínimas do material

● Fotos

Formato: arquivos de extensão JPG.

https://mimundo.feyalegria.org
mailto:mimundo@feyalegria.org
https://wa.me/
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Resolução: 300 pixels por polegada (ppp ou ppi).

Tamanho: 2000 pixels de altura ou largura.

Se sua câmera ou celular não permitir que você escolha formato, resolução ou

tamanho envie o arquivo original (sem nenhuma modificação) que o seu

aparelho gere.

● Vídeos

Formato: arquivos de extensão MP4 ou MOV.

Tamanho: mínimo 1920x1080 pixels (HD).

Se sua câmera ou celular não permitir que você escolha formato, resolução ou

tamanho envie o arquivo original (sem nenhuma modificação) que o seu

aparelho gere.

Restrições

● Materiais realizados por terceiros não serão aceitos.

● Materiais utilizados em outros concursos não serão aceitos.

● Materiais realizados fora das datas da convocatória não serão aceitos.

● Fotografias tiradas por meios semelhantes não serão aceitas.

● Não serão aceitas fotografias com conteúdo político, racista ou obsceno.
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Modo de envio

As imagens que participarão do concurso devem ser enviadas por meio da plataforma

que estará disponível no site mimundo.feyalegria.org. Através dos departamentos de

comunicações de cada país, serão resolvidos os inconvenientes de conectividade que

possam apresentar-se nas instituições mais remotas.

Dados e documentos

Cada foto e vídeo deve ter os seguintes dados:

● Nome do estabelecimento de ensino participante.

● Nome do/a professor(a) ou pessoal administrativo responsável.

● Nome do fotógrafo.

● Nome das pessoas que aparecem na imagem ou vídeo.

● Lugar (se aplica)

Da mesma forma, devem ser anexados os documentos de cessão de direitos

devidamente assinados (um exemplar que inclua todo o material participante). Além

disso, os documentos de consentimento de uso da imagem devem ser anexados (um

para cada pessoa que apareça na foto). No caso dos menores, os documentos devem ser

assinados pelo seu pai/mãe/representante diante do da instituição de ensino.

Prazos

O concurso estará aberto de 27 de Setembro a 8 de Novembro de 2021.  O anúncio dos

vencedores será publicado em Janeiro de 2022.

https://mimundo.feyalegria.org
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Júri

O corpo de jurados será composto por representantes da parte de comunicações da

Federação Internacional Fé e Alegria, além de contar com a participação de renomados

representantes do mundo audiovisual e da fotografia.

Critérios de seleção

Os jurados selecionarão as imagens que possuam um melhor enquadramento,

composição, luz e foco, sem considerar a imagem pela qualidade do equipamento que a

tome, para que todos tenham a mesma oportunidade.

Prêmios

As instituições de ensino vencedoras serão premiadas com câmeras fotográficas

compactas (incluindo memória) ou celulares com câmera (com memória e sem SIM

card). São vinte prêmios no total, além de cinco vagas para um curso de fotografia

virtual sincronizado e dez não sincronizados. O curso será ministrado por um professor

de fotografia reconhecido e será entregue certificado de participação. Da mesma forma,

os materiais vencedores receberão reconhecimento nas redes sociais e nos sites da

Federação Internacional de Fé e Alegria e do país correspondente.
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Destino do material

O material recebido, premiado ou não, será incorporado ao banco de recursos da Fé e

Alegria para ser utilizado nas redes sociais, sites e materiais impressos e digitais da Fé e

Alegria, com caráter exclusivamente promocional e informativo –sem qualquer

finalidade comercial–, concedendo o  respectivo crédito à instituição autora do material.

Contato no seu país

-


