REPÓRTER XS
Faz uma reportagem
sobre a tua escola!
DESAFIO – REPORTAGEM

Regulamento
REPÓRTER XS – faz uma reportagem sobre a tua escola! é um desafio promovido pela Rede de
Bibliotecas Escolares (RBE) e o ZIG ZAG | RTP

1.

OBJETIVOS
•

Promover a leitura e a escrita.

•

Desenvolver o pensamento crítico.

•

Utilizar os media para comunicar.

•

Desenvolver a literacia dos media.

2. DESTINATÁRIOS
Poderão concorrer todos os alunos dos 1.º e 2.º ciclos das escolas de Portugal Continental,
correspondendo cada ciclo a um escalão.

3. OBJETO
Os alunos são convidados a fazer uma reportagem de vídeo sobre a sua escola, com
referência à biblioteca escolar.

4. FORMATO
As reportagens criadas pelos alunos deverão ser em formato de vídeo, com duração máxima
de 3 minutos.
Os trabalhos a concurso devem:
- ser obras originais;
- não incorporar música nem imagens cujo uso constitua uma violação dos direitos de autor
e direitos conexos.

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
a) Os alunos participam no concurso individualmente ou em grupo (máximo de 5
elementos).
b) O professor bibliotecário e/ou outro(s) professor(es) devem orientar e rever o
trabalho.
c) Cada Agrupamento de Escolas/ Escola não Agrupada apenas poderá enviar uma
reportagem por escalão – 1.º ciclo e 2.º ciclo.
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d) A submissão das reportagens é formalizada pelo professor bibliotecário, através do
preenchimento do formulário disponibilizado em:
https://forms.gle/gtqMRQaECPU2zniWA

6. PRAZOS
a) A data limite para submissão das reportagens é 26 de abril de 2022.
b) Os trabalhos vencedores serão revelados no dia 16 de maio de 2022.

7. CRITÉRIOS DE APRECIAÇÃO
Os critérios de apreciação das reportagens são os seguintes:
•

Respeito pelo tema;

•

Criatividade/ originalidade;

•

Perspetiva crítica;

•

Respeito pelas marcas do género jornalístico;

•

Coerência e coesão da reportagem;

•

Correção linguística.

8. JÚRI
a) Cada Agrupamento de Escolas/ Escola não Agrupada deverá constituir um júri para a
escolha da melhor reportagem por escalão. Sugere-se que o júri, presidido pelo
professor bibliotecário, integre também um professor de português ou professor
titular de turma, um aluno e outro elemento da comunidade.
b) A apreciação dos trabalhos enviados por cada Agrupamento de Escolas/ Escola não
Agrupada, para encontrar as cinco reportagens vencedoras, será feita em conjunto
por um júri da Rede de Bibliotecas Escolares, indicado pela Coordenadora Nacional
da Rede de Bibliotecas Escolares, e por elementos do Departamento de
Desenvolvimento de Conteúdos do ZIG ZAG | RTP.
c) O júri é soberano, não havendo lugar a recurso das suas decisões.

9. PRÉMIOS
a) As cinco melhores reportagens serão exibidas no programa Radar XS especial da
RTP2, entre os dias 30 de maio e 3 de junho de 2022.
b) Os trabalhos premiados no âmbito desta iniciativa serão divulgados nas plataformas
digitais da Rede de Bibliotecas Escolares.
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c) Os alunos vencedores serão convidados a fazer uma visita presencial à RTP para
conhecerem a equipa e o dia a dia do programa Radar XS.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS
a) A participação dos alunos no desafio REPÓRTER XS – faz uma reportagem sobre a tua
escola! está condicionada à apresentação de consentimento parental para o efeito,
de acordo com o artigo 16º da Lei n.º 58/2019, de 08 de agosto.
b) A autorização dos respetivos encarregados de educação deverá ser assegurada pela
escola. A autorização será solicitada pelas entidades organizadoras no caso de o
aluno ser um dos vencedores do desafio.
c) Todos os casos omissos neste regulamento são resolvidos pelo júri.
d) Qualquer esclarecimento adicional sobre o desafio pode ser obtido através do email:
rbe.zigzag@mail-rbe.org
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