PUBLIQUE SEU TRABALHO
EM NOSSA PÁGINA!
Já pensou ter seu trabalho divulgado em nosso site?
Ao se inscrever para participar do 9º Prêmio Chico e-Cidadania, em
qualquer uma das categorias, você pode elaborar um vídeo de até 10
minutos apresentando seu trabalho e enviá-lo junto com seu projeto
para o e-mail: premiocq@socialiris.org.
Os melhores vídeos serão publicados em nosso site e você poderá
compartilhar quantas vezes desejar em suas redes sociais. Então,
confira a seguir o roteiro com algumas dicas para a gravação do seu
vídeo-apresentação:

1

NEUTRALIDADE
Priorize ambientes com uma parede de fundo em cor neutra (branco ou cinza) ou outra
cor em tons mais claros. Ambientes muito coloridos podem causar uma certa confusão na
imagem e acabar chamando mais atenção do que a própria apresentação.

LUZ, LUZ E LUZ!
É muito importante que o local onde será gravado o vídeo tenha uma boa iluminação,
de modo a evitar sombras no rosto e que contenha o mínimo de sombras na parede ao
fundo.

3

CUIDADO COM OS ECOS!

Opte por um local de boa acústica, onde o som da sua voz não produza ecos no
ambiente. Uma boa solução para minimizar o eco é usar o microfone presente nos fones
de ouvido, como os de celular.

NÃO FIQUE SÓ NAS PALAVRAS!
Para que o trabalho fique mais claro para o público, é muito importante que a
apresentação possa ser acompanhada de alguma ilustração, seja através de banner,
slides, etc.

5

SÓ 10 MINUTINHOS

4

Atenção para o tempo limite da apresentação! Seu vídeo não poderá estourar os 10
minutos. Portanto, procure fazer com que sua apresentação finalize antes do tempo
limite. Uma boa dica é treinar! Grave sua apresentação diversas vezes até que o tempo
ideal seja atingido.

EVITE SELFIES DO CELULAR
Utilizar a estratégia de gravação via selfie com o celular pode transmitir uma ideia de
amadorismo e prejudicar o entendimento da apresentação, devido à falta de
estabilidade da imagem provocada pelo balanço do celular na mão. O vídeo em selfie
no dispositivo celular pode ser bem aproveitado se houver uma estrutura, como um
tripé, que mantenha o dispositivo estável e que possibilite a gravação em formato de
imagem horizontal.

7

2

QUE TAL UMA MÃOZINHA!

6

Peça a ajuda de um amigo. Imprevistos acontecem e é sempre bom ter alguém por perto
que possa auxiliar e dá aquela força.

