
 
 

 

Festival de Vídeo Escolar 

Luzes! Câmara! Ação04! 

 

 
Tens uma história para contar?  
E que tal juntares os colegas de turma e fazeres um filme? E que tal enviares-nos o teu filme? E que 
tal seres selecionado e veres o teu filme na programação do concurso Ação 04?  
 
Há seis prémios, no valor de 500 euros cada um, em material audiovisual, a atribuir às escolas que 
apresentarem a concurso os melhores filmes. As candidaturas estão abertas até dia 23 de março 
de 2018 para filmes realizados por alunos dos ensinos básico e secundário, com a duração máxima 
de 10 minutos, nas categorias de ficção e de animação, realizados em contexto escolar e em que 
os alunos tenham desempenhado um papel ativo na sua produção.  
 
O Ação04! - Festival de Vídeo Escolar pretende promover a produção audiovisual nas escolas, 
sensibilizar as escolas para a utilização do vídeo como ferramenta criativa e fomentar a educação 
para as imagens. O Festival é organizado pela Câmara Municipal de Viana do Castelo e pela AO 
NORTE - Associação de Produção e Animação Audiovisual, no âmbito da programação dos XVIII 
Encontros de Cinema de Viana.  
 
Os vencedores do concurso Ação04! serão selecionados por um júri, com base em três critérios de 
avaliação: originalidade e criatividade; envolvimento dos alunos no filme e qualidade técnica do 
trabalho. Os filmes selecionados serão apresentados ao público no dia 02 de maio de 2018, no 
Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo. Será uma festa do cinema e do audiovisual, 
com a projeção em sala dos trabalhos selecionados e entrega de prémios.  
 
Não esperes mais! Consulta o regulamento e convence a tua escola a entrar no mundo do cinema. 
Ficámos à tua espera.  
Regulamento e informações adicionais:  
http://ao-norte.com/encontros/2018/acao04.php  

Mais informações na página oficial da AO NORTE: www.ao-norte.com  

 
 
Assessoria e Comunicação  

Patrícia Nogueira   917354183  

encontrosdecinemadeviana@gmail.com 
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