
 

  

REGULAMENTO WEB CHALLENGE MOTIVA  
 

 

1- O QUE É O WEB CHALLENGE MOTIVA? 

 

É um concurso virtual, voltado aos(às) alunos(as) matriculados(as) no Colégio Motiva, 

cujo objetivo é representar, de forma lúdica e criativa, uma prática esportiva ou cultural, 

reinventada pelo contexto das atividades remotas. Para participar, o(a) aluno(a) deverá 

inscrever-se no concurso, enviando um vídeo, de até um minuto, no qual expresse a sua 

atividade de preferência.    

  

2- CATEGORIAS 

CATEGORIA A: Ensino Fundamental Anos Iniciais (2º ao 5º ano); 

CATEGORIA B: Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano); 

CATEGORIA C: Ensino Médio (1ª a 3ª série). 

  

3- REGRAS 

  

3.1 - Participação 

 
A. Poderão participar do WEB CHALLENGE MOTIVA todos(as) os(as) alunos(as) do 

Ensino Fundamental Anos Iniciais, Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio, 
devidamente, matriculados(as) no Colégio Motiva de João Pessoa;  

B. Cada aluno(a) poderá participar com a inscrição de, apenas, 1 vídeo, de até um 
minuto. 

   

3.2 Inscrições e datas 
 

A. A inscrição deverá ser efetuada através do preenchimento do formulário, 
disponibilizado no site do Colégio Motiva (www.colegiomotiva.com.br);  

B. As inscrições serão realizadas do dia 08 ao dia 15 de setembro de 2020; 
C. O vídeo deverá ser inserido no formulário de inscrição; 
D. Formulários recebidos, mas que não contenham o vídeo, serão desconsiderados; 
E. O upload correto do vídeo, no formulário, é de responsabilidade do aluno 

participante. Da mesma forma, os vídeos que ultrapassarem o limite de um minuto serão 
desconsiderados; 

F. Serão escolhidos 5 finalistas, por categoria. A divulgação será feita no dia 18 de 
setembro de 2020. Logo após o anúncio dos finalistas, ainda no dia 18 de setembro, será 
iniciada a votação popular, através de um link, também disponibilizado no site 
www.colegiomotiva.com.br, para escolha dos vencedores;   

G. O encerramento da votação popular será no dia 24 de setembro de 2020, às 18h; 
A divulgação dos vencedores, por categoria, acontecerá no dia 25 de setembro de 2020, nos 
canais oficiais de comunicação do Colégio Motiva. 

www.colegiomotiva.com.br
http://www.colegiomotiva.com.br/


 

  

   
 
4- ESPECIFICAÇÕES SOBRE O VÍDEO 

 

A. O vídeo deve ser autoral e enviado no formato mp4;  

B. O material pode ser editado e deverá ter duração máxima de um minuto; 

C. Caso utilize um celular para a gravação, coloque-o, preferencialmente, no modo 

paisagem (horizontal); 

D. Alguns cuidados com a luz, som, enquadramento interferem na qualidade do vídeo e 

devem ser considerados.  

  

  

5- CRITÉRIO DE SELEÇÃO E JULGAMENTO  

 

1. Criatividade; 

2. Originalidade; 

3. Adequação ao regulamento.  

4. Na primeira fase, serão selecionados 5 finalistas para cada categoria (Fundamental 

anos iniciais, Fundamental anos finais e Ensino Médio); 

5. Os vídeos finalistas vão ser elencados por uma comissão julgadora, não podendo 

participar dela pessoas que tenham qualquer grau de parentesco com os alunos 

inscritos no desafio. As notas atribuídas serão de 5 a 10; 

6. A decisão da comissão julgadora é soberana e não é passível de revisão ou 

contestação; 

7. Após a comissão selecionar os 5 melhores vídeos, de cada categoria, o material dos 

finalistas será disponibilizado para votação aberta ao público, cujo link estará 

disponível nos canais de comunicação oficiais do Colégio Motiva; 

  

6- PREMIAÇÃO 

  

Serão premiados os vídeos mais votados de cada categoria.  

- 1º lugar por categoria: 01 (uma) caixa de som portátil bluetooth JBL Flip 5 

 

OBS: Será sorteado, entre os 15 finalistas, 01 (um) voucher, para a matrícula do ano de 

2021, em uma das Escolinhas Esportivas e Culturais do Colégio Motiva.  

 

 

7- DIREITOS AUTORAIS E DE USO DE IMAGENS  

A. O COLÉGIO MOTIVA é o único responsável legal pela liberação e direitos dos vídeos 

encaminhados e inscritos no WEB CHALLENGE MOTIVA, independente da categoria. 

O mesmo se aplica a imagens, áudios e textos.  



 

  

B. Com a presente cessão, o participante inscrito autoriza o COLÉGIO MOTIVA e seus 

parceiros a utilizar, sem quaisquer ônus, o conteúdo do vídeo para veiculação através 

da Internet e/ou nas Tecnologias de Plataforma Wireless, bem como em qualquer 

outra mídia, incluindo, mas não se limitando a rádio, televisão aberta ou por 

assinatura, portais de voz, entre outros.  

C. O participante inscrito autoriza, ainda, a realização de comunicação e promoções 

relativas à exploração de ditos Direitos de Propriedade Intelectual que, desde já, 

expressa a sua aceitação. Em razão da Cessão de Direitos, ora realizada, e tendo em 

vista tratar-se de obra coletiva, o conteúdo utilizado durante a vigência de inscrição e 

utilização do conteúdo incorporado pelo COLÉGIO MOTIVA, será utilizado por este a 

seu exclusivo critério e permanecerá armazenado, por tempo indeterminado, na Base 

de Dados do COLÉGIO MOTIVA, sem qualquer custo.  

D. O(A) participante inscrito(a) está plenamente ciente e de acordo que todo e qualquer 

conteúdo fornecido formará uma obra coletiva de titularidade do COLÉGIO MOTIVA 

e ficará em arquivos da base de dados, passíveis de serem acessados por 

mecanismos de busca próprios ou de terceiros, por tempo indeterminado.  

E. O(A) participante inscrito(a), neste ato, isenta o COLÉGIO MOTIVA de toda e qualquer 

responsabilidade com relação à violação de direitos autorais, comprometendo-se a 

envidar todos seus esforços para auxiliá-lo na defesa de quaisquer acusações, 

medidas extrajudiciais e/ou judiciais.  

F. O COLÉGIO MOTIVA compromete-se a informar ao inscrito, por meio de seus dados 

de contato informados no ato da inscrição, caso receba quaisquer notificações, 

intimações, comunicações ou informações sobre possíveis violações de direitos de 

terceiros relacionados aos deste documento para que o Colaborador possa auxiliar na 

defesa. 

   

8- CASOS OMISSOS E DÚVIDAS 

 

Os casos omissos, neste regulamento, serão resolvidos pela comissão responsável 

pela elaboração do WEB CHALLENGE MOTIVA. Em caso de dúvidas, entrar em contato 

através do e-mail: assessoriajp@colegiomotiva.com.br.  

 

João Pessoa, 08 de setembro de 2020 

A Sua Escola  

 

mailto:assessoriajp@colegiomotiva.com.br

