
 
 

 

 

III MURIALDO CLIP FEST – FESTIVAL DE CLIP 

REGULAMENTO 

 

O Colégio Murialdo  Caxias edita o regulamento do  III Clip Fest – Festival de CLIP. 

Tema:   

O III Murialdo Clip Fest – Festival de Clip tem como tema “A Dignidade Humana mora no centro”. Os trabalhos 
devem ser direcionados ao mundo midiático por ocasião do estudo da Cartilha Sustentabilidade – 4º capítulo.  

Abrangência:   

O Clip Fest – Festival de Clip é destinado para a formação humana, cristã e cidadã. O clip poderá ainda ser usado 
no mundo midiático como forma de contribuir para conscientização das novas gerações para com o cuidado com o 
planeta e com o “Homem” que vive nele. 

Objetivos:   

 a) Reconhecer que todo ser humano é criado à imagem e semelhança do Criador.  

b) Contribuir para a geração de uma sociedade sustentável global fundada no respeito pela natureza, nos direitos 
humanos universais, na justiça econômica e numa cultura de paz.  

c) Comprometer-se com a realidade, integrando conhecimentos, valores e competências necessárias para que a 
vida humana esteja em primeiro lugar.  

d) Produzir material de mídia (clip) para divulgação da importância do ser humano viver em fraternidade e 
comunhão e, com dignidade. 

e) Desenvolver habilidades e talentos dos alunos na área de comunicação, marketing e mídias digitais. 

Comissão Organizadora:   

• Direção 
• Coordenação Pedagógica 
• Professores da área das humanas do Ensino Fundamental II  

Critérios de Participação:  

• Formação de grupos com alunos da própria turma (4 a 6 pessoas). 
• O CLIP FEST É COMPOSTO DA PRODUÇÃO DE UM VÍDEO E DE UM CARTAZ VIRTUAL: 

* o vídeo deve ter um tempo de 1,30 (um minuto e trinta segundos – nem mais, nem menos);  
* o vídeo deve ter uma trilha sonora com qualidade na escolha e edição da música; 
* o vídeo deve ter uma mensagem adequada de acordo com o tema do ano/série escolar (verificar 
logo abaixo) e também com o quarto capítulo da Cartilha da Sustentabilidade; 
* o cartaz tem como objetivo divulgar o tema do ano/série. Esse cartaz deverá estar em resolução 
compatível para ser impresso em folha A3. Serão observados: título, logo do Colégio Murialdo, 
escolha de cores e fontes, distribuição das imagens, nitidez e relação destas com o tema proposto. 

• Participantes:  Alunos do 6º ano 9º ano do Ensino Fundamental II. 
 

 

 

 

 



 
 

 

• Entrega dos trabalhos (clip e cartaz) em pen drive devidamente identificado com os nomes dos 
participantes do grupo e da turma.  

• DIA 02 DE SETEMBRO – SEGUNDA-FEIRA: ENTREGA DO MATERIAL, EM PEN DRIVE, POR UM 
REPRESENTANTE DE CADA GRUPO, NA SALA DA PROF. JAQUELINE DE ACORDO COM O 
HORÁRIO: 
1º PERÍODO: 6º ANOS: DIGNIDADE HUMANA E O CUIDADO COM A CASA COMUM 
2º PERÍODO: 7º ANOS: DIGNIDADE HUMANA E COMPAIXÃO: UM ESTILO DE VIDA 
3º PERÍODO: 8º ANOS: DIGNIDADE HUMANA COMO DESAFIO DA INCLUSÃO 
4º PERÍODO: 9º ANOS: DIGNIDADE HUMANA NA RAÇA E NO GÊNERO 
 

Premiação:  

• Todos os participantes receberão certificado de participação e medalha. 
• Estatueta “Artigianelli” por categoria para o grupo vencedor. 

Comissão Julgadora: 

• A Comissão Organizadora do evento é responsável por convidar os membros que farão parte do 
Corpo de Jurados. 

Categorias  Premiadas:  

• MELHOR CLIP na sua totalidade: imagens, conteúdo, efeitos visuais, trilha sonora + harmonia e 
originalidade do material produzido.  
MELHOR CARTAZ: com logo do Colégio, título, escolha de cores e fontes, distribuição das imagens, 
nitidez e relação destas com o tema proposto. 

• MELHOR EFEITO VISUAL: qualidade das imagens e efeitos. 
• MELHOR TRILHA SONORA: qualidade e edição da música. 

Resultado:   

• Participação Solene no Teatro Murialdo 
• Datas: 

6º e 7º anos: 24 de Setembro, TERÇA-FEIRA,  às 19h30min 
8º e 9º anos: 27 de Setembro, SEXTA-FEIRA, às 19h30min 

• Entrada garantida mediante à retirada do ingresso 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 

• Todos os professores oportunizarão aulas para realização da montagem do clip e do cartaz. 
Semanalmente, haverá aulas para isso.  

• Também os alunos poderão usar os laboratórios de tecnologia do Colégio, além de usarem seus 
próprios recursos tecnológicos em aula. 

•  Este trabalho pode ser feito no ambiente escolar, basta os grupos se organizarem e aproveitarem 
bem as aulas oportunizadas para tanto.  

• Cada grupo será avaliado por suas produções (clip e cartaz) + aproveitamento das aulas em 
preparação do trabalho, conforme o Diário de Bordo onde cada professor registrará suas 
observações.  

• O trabalho (clip e cartaz) será avaliado em 6 pontos, dentro da 3ª avaliação do 3º trimestre, para 
TODOS OS COMPONENTES CURRICULARES. O trabalho é coletivo, porém a avaliação é individual, 
dentro dos critérios estabelecidos.  

• Em caso de “plágio” o vídeo e ou o cartaz ficam automaticamente desclassificado, sendo atribuída 
nota zero a todos os integrantes do grupo. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


