REGULAMENTO

“Põe a tua terra nos píncaros!”
Faz um spot publicitário de rádio sobre a tua
terra e ganha um ateliê de rádio

Rádio Miúdos – Concurso “Põe a tua terra nos píncaros” – Regulamento
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Quem pode participar
O concurso é válido para as Escolas Públicas da Zona Centro do país, para alunos do 2º,
3º e 4º anos do 1º ciclo e alunos do 2º e 3º ciclos do Ensino Básico. Sempre que possível
a participação da escola deve ser mediada pela biblioteca escolar. Os Municípios podem
e devem participar juntamente com as escolas. As zonas abrangidas encontram-se em
“Anexo 1 – Mapa da Região Centro”.

Como participar
1. Escola - Preencher formulário online* e submeter em conjunto com o
SPOT áudio. Tem de haver pelo menos um professor da escola responsável, de
preferência o(a) professor(a) bibliotecário(a). Não havendo esta possibilidade pode ser um
professor de qualquer disciplina.
Ver “Anexo 2 - Dicas sobre a participação – SPOT áudio”.
2. Município - Preencher formulário online* e submeter. A par disto, o
município terá de fazer a divulgação do Concurso nas suas plataformas digitais (site,
redes sociais, mupis e outros). Posteriormente, e caso seja o município de uma das
escolas vencedoras, deverá divulgar de igual forma o podcast do programa resultante do
ateliê efetuado na escola vencedora e editado pela Rádio Miúdos.
Nota: Terá de haver, no mínimo, uma escola do município a participar!
Ver “Anexo 3 – Press-release para divulgação do Concurso”.
Formulário online*: https://goo.gl/forms/X3s3RO6A8u30TSf93

Prémios
1. Escola - Ateliê “Vamos fazer um programa de Rádio”
Às escolas vencedoras, num total de 6, será oferecido um ateliê de rádio* - “Vamos fazer
um programa de Rádio” - e será feito o acompanhamento pelos profissionais da rádio na
produção de um programa para emitir na Rádio Miúdos e divulgado pelo município, caso
este tenha concorrido em conjunto com a escola.
2. Município – Emissão de rádio em Direto
Se as Escolas participarem em conjunto com o respetivo município, este pode ganhar
uma Emissão em Direto** para todo o mundo, caso a escola seja uma das vencedoras.
Nota: O encargo da deslocação passará para o município.
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Nota: *É oferecido o ateliê no valor de 220€. Deverá, no entanto, ser paga a deslocação
pela escola, caso não se candidate juntamente com o município.
**É oferecida a emissão em direto no valor de 180€. O município deverá assumir os
encargos de deslocação. Este prémio só será válido no caso de uma das escolas do
município ser uma das vencedoras. Será efetuada apenas uma emissão em direto por
município.

Detalhes do prémio
Para informações detalhadas sobre os prémios para as Escolas e Municípios consultar
“Anexo 4 – Detalhes do Prémio para Escolas e Municípios”.

Cronograma
•
•
•
•
•

Apresentação das Candidaturas dos Municípios – até ao dia 8 de setembro de
2017 (formulário e início da divulgação).
Apresentação das Candidaturas das Escolas - até ao dia 9 de outubro de 2017 (às
23h59) (Formulário e Spot áudio).
Divulgação dos resultados - dia 25 de outubro de 2017, no site da Rádio Miúdos www.radiomiudos.pt.
Início das atividades - realização dos ateliês (prémio) - a partir de novembro de
2017 e até dia 31 de maio de 2018, em data a combinar com a escola.
Realização das emissões em direto nos municípios - no dia do ateliê da escola
vencedora.

Informações adicionais
•
•

•
•

Este desafio é para ser usufruído em tempo letivo, no ano letivo de 2017/2018,
com início em novembro de 2017 e fim a 31 de maio de 2018.
Todas as participações com boa qualidade poderão ser emitidas na Rádio Miúdos.
A Rádio Miúdos reserva-se o direito de emissão e de escolha. As que forem
emitidas na Rádio Miúdos poderão ser reproduzidas nos canais online da Rede de
Bibliotecas Escolares.
Na gravação da participação é necessário vocalizarem que este é um concurso
para a Rádio Miúdos.
Os projetos podem ser apresentados em formato áudio ou vídeo (“mp3”, “wav” ou
“aiff”), incluindo links do Youtube e Soundcloud.
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Escolas e Municípios premiados
As escolas e os municípios vencedores serão contactados via email para marcação da
atividade. Serão utilizados os emails constantes nos formulários.

Parcerias
Este projeto é cofinanciado pelo Portugal Inovação Social e pela Fundação Calouste
Gulbenkian, no âmbito do Portugal 2020, e tem a parceria da Rede de Bibliotecas
Escolares.

A Rádio Miúdos
A Rádio Miúdos é a primeira rádio em português para crianças, pais e professores. Com
emissão exclusivamente online e ouvintes em 171 países e territórios, nasceu em
novembro de 2015 e pretende chegar a toda a diáspora e lusofonia. A equipa da Rádio
Miúdos inclui profissionais da comunicação e da educação, conta com colaboradores de
várias áreas (Literatura, Psicologia, Pediatria, Filosofia para Crianças, Música, Ciência,
entre outros), e inclui muitos miúdos como locutores e correspondentes em vários
pontos do país e até no estrangeiro. Pode ser ouvida em www.radiomiudos.pt ou na app,
24h/7.
É uma rádio que não se fica pelo estúdio e SAI PARA A RUA COM ATELIÊS E EMISSÕES
EM ESCOLAS E EVENTOS para autarquias, organizações/Instituições e Empresas.
A Rádio Miúdos foi premiada pela Fundação Calouste Gulbenkian e pela Representação
da Comissão Europeia em Portugal e tem como parceiros a Fundação Calouste
Gulbenkian, o Instituto de Apoio à Criança e a Rede de Bibliotecas Escolares, entre
outros.
Os nossos miúdos tiveram já a honra de entrevistar Sua Exa. o Senhor Presidente da
República, PROF. MARCELO REBELO DE SOUSA e o Ministro da Educação, DR. TIAGO
BRANDÃO RODRIGUES, para além de personalidades da cultura portuguesa.

Procuramos:
•

•
•

•

dar aos miúdos ferramentas e oportunidades para viverem uma cidadania ativa, desde
cedo, onde quer que vivam e seja qual for a sua condição (social, familiar, religiosa ou racial), incentivando-os a participarem;
dar aos emigrantes e luso-descendentes uma poderosa ferramenta para não perderem o
contacto com a língua portuguesa, com a nossa cultura e com Portugal;
dar a todo o mundo lusófono (250 milhões de falantes de português) uma ferramenta
que os congrega, incentivando todos os miúdos, famílias e professores falantes de português (oriundos também do Brasil, PALOP e Timor-Leste) a participar e interagir;
incentivar projetos inter geracionais, ligando os miúdos aos avós e idosos.
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Anexo 1 – Concurso Rádio Miúdos “Põe a tua terra nos píncaros
Mapa da Região Centro
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Anexo 2 - Concurso Rádio Miúdos “Põe a tua terra nos píncaros!
Dicas sobre a participação – SPOT áudio
Façam a gravação de um spot de áudio sobre a vossa terra. Procurem saber o que há de
melhor na vossa terra e façam um anúncio áudio, com uma duração entre 30 segundos e
5 minutos.

Na gravação, não se podem esquecer de:
1.
2.
3.
4.
5.

Dizer o nome da escola
Dizer o nome do professor responsável
Dizer que é para o concurso da Rádio Miúdos “Põe a tua terra nos píncaros"
Dizer o nome da terra e em que concelho/distrito fica
Pôr a vossa terra nos píncaros!

Convençam quem não conhece a vossa terra a visitá-la!

Para gravar:
1. Vão ao nosso site – www.radiomiudos.pt.
2. Verifiquem que o microfone do computador está ligado e funciona.
3. Do lado direito do site está uma barra vertical cor de laranja que diz “grava aqui a tua
mensagem de voz” – cliquem aí e sigam as instruções (estão em inglês, peçam ajuda ao
vosso professor);
4. Gravem e no fim não se esqueçam de clicar em enviar (send).

Também podem:
Gravar no telemóvel ou noutro aparelho ou fazer um vídeo e enviar para
geral@radiomiudos.pt

Tenham atenção:
1. O som tem de estar bom e sem ruídos por trás. Gravem num ambiente silencioso.
2. Se optarem por fazer um vídeo tenham atenção que a mensagem tem de estar toda no
som, não pode depender da imagem.
3. Os formatos admitidos dos ficheiros áudio ou vídeo são: “mp3”, “wav” ou “aiff”, incluindo
links do Youtube e Soundcloud.
4. Todas as participações com boa qualidade poderão passar na Rádio Miúdos. A Rádio Miúdos reserva-se o direito de emissão e de escolha.

BOM TRABALHO E BOA SORTE!
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Anexo 3 – Concurso Rádio Miúdos “Põe a tua terra nos píncaros!
Press-release para divulgação do Concurso
Rádio Miúdos lança Concurso para Escolas e Municípios do Centro do País
Chama-se “Põe a tua terra nos píncaros!” e é um concurso organizado pela Rádio Miúdos, em
colaboração com a Rede de Bibliotecas Escolares, para todas as Escolas Públicas do centro do
país.
Aberto a todas as escolas públicas dos 100 municípios desta região, o concurso “Põe a tua terra
nos píncaros!” quer premiar a dedicação dos miúdos pela sua terra e descobrir quem tem boas
ideias para fazer programas de rádio.
O concurso vai premiar seis escolas que irão produzir um programa para a Rádio Miúdos, com
direito a ateliês e emissões ao vivo.
O desafio proposto para participação no “Põe a tua terra nos píncaros!” é a criação de um spot
publicitário onde os miúdos dão a conhecer a sua terra.
Podem participar alunos do 2º ao 9º ano e as candidaturas podem ser feitas pelas autarquias e
pelas escolas, até ao dia 9 de outubro (8 de setembro 2017, para as autarquias)
O concurso é lançado já neste mês de julho 2017 para as escolas e municípios.
O concurso “Põe a tua terra nos píncaros!” insere-se no programa de atividades da Rádio Miúdos
nas escolas, onde realizam ateliês de produção de rádio e emissões ao vivo em direto.
Trata-se também de incentivar a participação ativa na sociedade, através da rádio,
sensibilizando os miúdos para a importância do património regional, material e imaterial, e de
promover a relação entre as escolas e as autarquias.
“Põe a tua terra nos píncaros!” é organizado pela Rádio Miúdos e tem a colaboração da Rede de
Bibliotecas Escolares e o apoio de “Portugal Inovação Social”, no âmbito do Portugal 2020, e da
Fundação Calouste Gulbenkian.
A Rádio Miúdos é a primeira rádio em português para crianças. Com emissões exclusivamente
online, pode ser ouvida 24/7 em www.radiomiudos.pt ou através da app (gratuita). Já chega a
171 países e territórios em todo o mundo e incentiva a participação todos os miúdos que falam
português, seja qual for a parte do mundo em que vivem. Com muita música e histórias, sempre
em português, e com programas lúdicos, educativos e culturais, a Rádio Miúdos também chama
pais, professores e profissionais de várias áreas a participar. Para além das emissões, a Rádio
Miúdos sai para a rua com ateliês e emissões em escolas e eventos para autarquias,
organizações/Instituições e Empresas.
Mais informações em:
Site: www.radiomiudos.pt
Email: geral@radiomiudos.pt
Tel. 934 309 421 • 935 648 674

8
Organização:

Apoios e parceiros:

Contactos: geral@radiomiudos.pt | +351 934 309 421 | +351 262 609 239 | www.radiomiudos.pt

Rádio Miúdos – Concurso “Põe a tua terra nos píncaros” – Regulamento

Anexo 4 – Concurso Rádio Miúdos “Põe a tua terra nos píncaros!
Detalhes do Prémio para Escolas e Municípios
Escolas
- O que é o Ateliê de Rádio “Vamos fazer um programa de Rádio"? - O ateliê conta com a
ajuda dos profissionais da Rádio Miúdos e permite aos alunos ter uma noção do que é a
Rádio, de como funciona e do que é preciso para se fazer um programa. Mas não se fica
por aí! Os miúdos vão pôr a "mão na massa" e construir e gravar um programa de Rádio,
com tema à escolha da turma/professor (decidido previamente). O programa gravado
será posteriormente editado e difundido na Rádio Miúdos para que os pais, familiares e
amigos possam ouvir em www.radiomiudos.pt ou através da App, (disponível para ser
descarregada gratuitamente, para Android e Apple).
- Quantas escolas serão selecionadas no ano letivo de 2017/2018? - Serão selecionadas
6 escolas e mais 2 escolas suplentes. As 2 escolas suplentes serão abrangidas pelo
prémio caso alguma das escolas selecionadas não possa usufruir deste no ano letivo
2017/2018.
- Qual a duração dos ateliês? - Os ateliês têm a duração de duas horas e podem ser
realizados no período das 09h00 às 12h00.
- Quantos miúdos podem fazer parte? – Os ateliês podem ser feitos por uma turma ou
por 25 alunos da escola.
- Onde são realizados os ateliês? – Os ateliês deverão ser realizados na escola e durante
o período letivo 2017/2018, em data a combinar.
- Em que consiste o acompanhamento para a produção de um programa? – A equipa da
Rádio Miúdos será tutora, à distância, na construção de um programa de rádio com tema
livre, à escolha dos alunos.
- Qual é a duração do programa? – De 5 a 55 minutos.
- Quantos episódios deverá ter o programa? – Um mínimo de 4 episódios.
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Municípios
A divulgação do Concurso nas plataformas digitais do Município deverá ter início antes
do dia 8 de setembro de 2017 e permanecer até ao dia 9 de outubro de 2017 (consultar
“Anexo 3 – Press-release para divulgação do Concurso”). O podcast (a enviar pela Rádio
Miúdos duas semanas depois de realizado o ateliê) deverá ser colocado pelo município
nas suas plataformas digitais por um período mínimo de 20 dias.
A emissão poderá ser feita em qualquer parte do município, incluindo a própria escola,
desde que estejam reunidas as seguintes condições técnicas para o efeito:
1. Espaço para o mini-estúdio: 3mx3m (mínimo) - bem visível e
acessível ao público e participantes. Caso seja no exterior, uma tenda
que proteja do sol/vento/chuva.
2. 2 mesas (sólidas) de pelo menos 100cm x 70cm
3. 6 cadeiras (mínimo)
4. Ligação de corrente elétrica
5. Ligação de internet – 2 cabos de rede (RJ45) ou hotspot portátil
6. Sistema de PA para amplificação no local com ligação ao nosso.

As emissões são em direto e têm horário fixo das 14h00 às 16h00, de segunda a sexta e
serão efectuadas no mesmo dia em que decorrer o ateliê na escola vencedora.
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