


1. Objetivos
Tem como principais objetivos:

• Promover a prática e a cultura audiovisual em contexto escolar;
• Sensibilizar as escolas para a utilização do vídeo como ferramenta criativa;
• Divulgar experiências que promovam a familiarização com o cinema e as imagens animadas;
• Favorecer o encontro e a troca de experiências e ideias entre alunos, professores e profissionais do audiovisual e do cinema.
• Divulgar em sala obras audiovisuais produzidas nas escolas.

2. Destinatários
Ação01! é aberto a todas as turmas, alunos, grupos de alunos ou Clubes de Cinema das escolas portuguesas do Ensino Básico e do 
Ensino Secundário. 

3. Filmes a concurso
Podem concorrer todos os trabalhos produzidos nos anos letivos de 2013/2014 e 2014/2015, realizados em contexto escolar e em 
que os alunos tenham tido um envolvimento ativo.
Podem ser inscritos filmes de ficção e de animação.
Não há limite para o número de obras que cada escola pode apresentar.

4. Duração dos filmes
Os filmes devem ter uma duração até 10 minutos.

5. Direitos de autor
Para todos os efeitos legais, cada escola concorrente assumirá a responsabilidade pelos trabalhos que tiver inscrito a concurso, 
excluindo-se toda e qualquer responsabilidade da Organização para com terceiros.
As imagens e a música utilizada devem ser originais ou estar livre de direitos de autor.

6. Inscrição
A inscrição é gratuita e deve ser realizada pela Escola até ao dia 27 de fevereiro de 2015. Para inscrever um vídeo deve:

• Preencher on line a ficha de inscrição, disponível em (http://ao-norte.com/encontros/2015/form_acao01.php);

Ação01! - Festival de Vídeo Escolar é organizado pela Câmara Munici-
pal de Viana do Castelo e a AO NORTE - Associação de Produção e 
Animação Audiovisual, no âmbito dos XV Encontros de Cinema de 
Viana.



• Disponibilizar o filme na Internet (Vimeo ou You Tube). Indique (na ficha on line) o link e a palavra passe (se tiver). 

Em alternativa pode enviar um DVD (um por cada vídeo a concurso) para:

Ação! Festival de Vídeo Escolar
AO NORTE - Associação de Produção e Animação Audiovisual 
 Praça D. Maria II, n.o 113, R/C 
 4900-489 Viana do Castelo

7. Divulgação
Todos os trabalhos participantes, sejam ou não selecionados, integrarão o Arquivo Audiovisual da AO NORTE. Com o objetivo de dar 
a conhecer as obras audiovisuais produzidas nas escolas, a Organização reserva-se no direito de divulgar, através dos meios que 
entender, excertos ou a totalidade dos trabalhos.

8. Seleção
Todos os filmes recebidos serão visionados por um júri de pré-seleção que escolherá os filmes para competição.
As obras selecionadas pelo júri de pré-seleção serão visionadas pelo Júri Oficial, que avaliará os filmes segundo os seguintes 
critérios: 

• Originalidade e criatividade; 
• Envolvimento dos alunos no filme;
• Qualidade técnica do trabalho.

Caso se justifique, o Júri poderá atribuir menções honrosas.

9. Júri oficial
O Júri Oficial será formado por três elementos com trabalho reconhecido na área dos audiovisuais e da educação.

10. Prémios
Serão atribuídos às Escolas, os seguintes prémios:

• Prémio Ação01! – 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico, para a melhor ficção;
• Prémio Ação01! – 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico, para o melhor filme de animação;
• Prémio Ação01! – 3º Ciclo do Ensino Básico, para a melhor ficção;
• Prémio Ação01! – 3º Ciclo do Ensino Básico, para o melhor filme de animação;
• Prémio Ação01! – Ensino Secundário, para a melhor ficção;
• Prémio Ação01! – Ensino Secundário, para o melhor filme de animação.

Cada prémio terá o valor de 500 euros (quinhentos euros) em material destinado à produção audiovisual da Escola.
Os alunos premiados e a Escola receberão um diploma.
O Júri poderá não atribuir o prémio previsto neste regulamento, se entender que os trabalhos apresentados não são merecedores 
do mesmo.

11. Entrega de prémios
Ação01! – Festival de Vídeo Escolar decorrerá nos dias 5 e 6 de maio de 2015, em Viana do  Castelo, e será uma festa do cinema 
e do audiovisual, com a projeção em sala de filmes, dos trabalhos selecionados e entrega de prémios.
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