
Concurso Cultural – Poupar: Papo de família 

 

Regulamento do 2º Concurso Cultural alusivo a Dia das Crianças 

promovido pelo Programa A Escola Certa – Programa integrado de 

educação financeira e previdenciária da ASCPrev. 

 1. O Concurso será realizado no período de 12 de setembro a 12 de 

outubro  

2. Para participar, todas as crianças interessadas, de 5 a 10 anos, devem 

enviar um vídeo, por intermédio de um adulto maior de 18 anos 

participante, assistido ou não participante, vinculados as Entidades que 

fazem parte do Programa A Escolha Certa, no período de vigência do 

concurso.  

3 - As Entidades que fazem parte do Programa são:  

 

 

http://www.brfprevidencia.com.br/
http://www.casanprev.com.br/
https://www.celos.com.br/
http://www.datusprev.com.br/
http://www.elos.org.br/
http://fumpresc.com.br/
http://www.fusesc.com.br/
http://www.oabprev-sc.org.br/
http://www.prevunisul.com.br/
http://www.previg.org.br/
http://www.previsc.com.br/previsc/
http://www.quantaprevidencia.com.br/portal/


 

4 – Para gravar o vídeo siga os seguintes passos:  

4.1 – Converse com seus filhos porque é importante poupar. Você pode 

acessar aqui algumas dicas. 

4.2 – Peça para ele explicar com suas próprias palavras o que significa 

poupar e grave um vídeo com seu celular.  O vídeo deve ter em  torno  de 

30s e ser enviado no formato MP4, AVI, MOV ou WMV. 

4.3 – Postar o vídeo até 12 de outubro em 

http://www.aescolhacerta.com.br/dia-das-criancas/poupar-papo-de-

familia/ 

5 – Cada criança poderá participar com um vídeo. Será premiado o melhor 

vídeo de cada entidade com um Jogo da Mesada da Estrela. Todas as 

crianças que participarem receberão um lindo Memo Board de imã de 

geladeira com uma caneta hidrográfica. 

6– Os dados cadastrais solicitados no site deverão ser obrigatoriamente 

preenchidos sob pena de desclassificação. Dados do adulto responsável: 

Nome completo, CPF, entidade que faz parte, telefone, endereço e e-mail. 

Dados da criança que gravou o vídeo: Nome completo, data de 

nascimento. 

7 - Não terão validade os vídeos  que não preencham as condições do 

Concurso estabelecidas neste Regulamento, ou que não estejam 

adequadas ao tema proposto. 

8 - Para serem aceitos, os vídeos não poderão conter cenas de nudez, 

violência, gestos obscenos ou que fizerem referências desonrosas a 

pessoas, locais, obras culturais ou quaisquer outras protegidas por direitos 

autorais. 

9 - A escolha dos melhores vídeos será realizada pelas Entidades que 

integram o Programa A Escolha Certa”. Estes, indicarão o melhor vídeo de 

cada entidade que serão presenteados com o jogo Mesada da Estrela e 

um imã de geladeira.  

http://www.aescolhacerta.com.br/dia-das-criancas/poupar-papo-de-familia/
http://www.aescolhacerta.com.br/dia-das-criancas/poupar-papo-de-familia/
http://www.aescolhacerta.com.br/pouparpapodefamilia
http://www.aescolhacerta.com.br/pouparpapodefamilia
http://www.aescolhacerta.com.br/pouparpapodefamilia


10 - Os vídeos serão analisados conforme os  critérios abaixo:  

 Criatividade, temática e mensagem. 

11 - Os resultados serão divulgados a partir do dia 31 de outubro de 2017, 

através das redes sociais, site www.aescolhacerta.com.br, e comunicado 

direto aos vencedores através dos dados informados no formulário de 

inscrição do site.  

12 - Ao inscrever-se para participar do Concurso, nos termos deste 

Regulamento, o responsável pela criança estará automaticamente 

autorizando a Realizadora a utilizar, de modo gratuito o seu nome, 

imagem e som de voz para divulgação do Concurso e do vídeo criado.  

13 - As autorizações descritas acima não implicam em qualquer obrigação 

de divulgação ou de pagamento de qualquer quantia por parte da 

Realizadora.  

14 - Pelo simples ato de inscrição neste Concurso, o participante, a criança 

em conjunto ou seu representante legal, ainda autoriza, reconhece e 

aceita que os dados pessoais e demais informações, inclusive os 

submetidos por meio do formulário de participação, passam a ser de 

propriedade da Realizadora, que poderá utilizá-los para os fins necessários 

à adequada realização deste Concurso, sem que qualquer valor seja 

devido ao participante. 

 

http://www.aescolhacerta.com.br/

