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ESPECIAL SEDE

COMANDO DO 5° DISTRITO NAVAL

NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (NAS) - Departamento Regional do Abrigo do Marinheiro
DRAMN Rio Grande) – Projeto Integração. 

Em comemoração ao Dia das Crianças o DRAMN-RG realizará o Concurso “Juntos
Podemos +”, que tem como objetivo, além de comemorar, estimular a criatividade das
crianças e envolver toda a família na gravação do vídeo vencedor!

O concurso será dividido em duas categorias:

1ª categoria - crianças de 4 a 7 anos: envio de vídeo com 30 segundos, no máximo,
filmado  na  horizontal,  onde  a  criança  poderá  gravar  alguma  atividade  de  sua
preferência (cantar, dançar, pintar, tocar instrumento musical, etc), mostrando o
que tem feito em casa durante o isolamento social e ao final, ela deverá dizer o
slogan do AMN “Juntos Podemos +”. O vídeo mais criativo será enviado ao AMN para
postagem nas redes sociais.
Prêmios: 
1º lugar: uma bicicleta 
2º lugar: um vale brinquedo no valor de R$ 200,00; e
3º lugar: um vale brinquedo no valor de R$ 150,00.

2ª categoria - crianças de 8 a 12 anos: envio de vídeo com 30 segundos, no máximo,
filmado na horizontal, onde a criança deverá completar a frase “Juntos Podemos +
porque...”. O vídeo mais criativo será enviado ao AMN para postagem nas redes
sociais.
Prêmios:
1º lugar: um celular 
2º lugar: um tablet 
3º lugar: um headfone 

Cronograma:
1) Envio dos vídeos: 17 a 25SET
2) Divulgação dos vídeos vencedores no Instagram do AMN: 12OUT

Orientações para gravação do vídeo:
1) Limpe a lente antes de começar;
2) Verifique as configurações da sua câmera, garantindo que está sendo filmado na
melhor resolução do seu aparelho;
3) Atenção ao áudio (evite locais com muito barulho ou vento);
4) Filme na horizontal;
5) Filme usando a luz a seu favor, evite posicionar a câmera contra a luz para que
não escureça o personagem. Prefira ambientes iluminados, não use flash.
6) Não envie ou compartilhe o vídeo por WhatsApp, pois o aplicativo diminui a
resolução do arquivo, não sendo possível utilização na edição. Ao terminar, faça o
envio do arquivo por meio de algum aplicativo de "nuvem" (Dropbox, Google Drive,
etc.) ou utilizem o site www.wetransfer.com para fazer a transferência do arquivo
de forma segura e com boa qualidade. Envie o link para download para o e-mail
luis.maia@marinha.mil.br. No título do e-mail coloque “Inscrição para o Concurso
“Juntos Podemos +”, no corpo do texto envie: nome do responsável, telefone, OM,
nome da criança, idade e o link do vídeo.
7) Para a escolha dos melhores vídeos serão utilizados os seguintes critérios: o
vídeo não pode conter cortes; originalidade; e
8) Os participantes, ao realizarem a inscrição, autorizam o uso da imagem dos
vídeos inscritos nos canais de divulgação do AMN.

1 de 2



Solicito dar ampla divulgação.

BONO Especial Sede Nº 074/2020.
Visite a página da Marinha na Internet – www.marinha.mil.br onde poderão ser
conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha do Brasil.
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