
Dia Internacional da Menina 2020 
Chamada para Aplicações 

Prazo para submissão: 18 de Setembro, 2020 

Junte-te a nós para celebrar o Dia Internacional da Meninas! Todos os dias 11 de Outubro, o mundo celebra as 
MENINAS! E nós queremos ouvir de ti. Estamos à procura de vídeos onde partilhas as tuas histórias, poesia, arte, 
canções ou um texto connosco para que sejam exibidos no evento Vozes das Meninas deste ano! 

Vamos seleccionar uma colecção diversificada de trabalhos criados por ti e outras meninas de todo o mundo. E 
cada menina que submeter o seu trabalho terá direito a um poste de destaque do seu trabalho no website do Day 
of the Girl Summit (www.dayofthegirlsummit.org) ou a ser destacada no evento Vozes das Meninas no dia 11 de 
Outubro! 

Todas sabemos que a igualdade significa tratar a todos da mesma maneira, mas criar equidade é diferente. Criar 
equidade para as raparigas significa assegurar que todos tenham as mesmas oportunidades para o sucesso… 
porque por vezes, para poder se atingir a igualdade é preciso ajudar diferentes pessoas de diferentes maneiras. 
Este ano, gostaríamos ouvir de ti sobre o significado da equidade para ti e como é que as meninas podem 
desfrutar da equidade onde tu vives.  

Aqui tens um exemplo: 

Podes usar uma das frases abaixo pra te ajudar a começar: 
• Eu e as meninas na minha comunidade precisamos de ____ para alcançar a equidade.
• Para mim, a equidade significa ____.
• _____ está a impedir as meninas na minha comunidade de alcançar ____.
• Eu quero ser ____ quando eu crescer, mas ____ está a impedir-me de alcançar este objectivo
• Eu luto pela equidade na minha comunidade fazendo ____.
• A luta pelos direitos das meninas precisa de mim porque ____.
• Ou se tiveres uma visão diferente, partilhe connosco!

Juntas, as nossas vozes e perspectivas serão fortes o suficiente para mudar o mundo! 

Aqui tens o que precisas fazer: 

1. Ser uma menina (ou grupo de meninas!) com menos de 18 anos.
2. Ler as instruções de submissão abaixo e responder à questão porque é que uma ou mais questões

apresentadas são importantes para ti e para as meninas na tua comunidade?
3. Gravar o teu trabalho original e submeter o video juntamente com o formulário de consentimento

para o IDGsubmissions@gmail.com . Certifique-se de incluir o teu nome, idade, país e informação
de contacto mais tardar até o dia 18 de Setembro, 2020.

Por favor verifique se a tua submissão está em um dos seguintes formatos: 
1. Vídeo (3 minutos no máximo)
2. Arte ou  Design Gráfico (ficheiros jpeg de 500x500 pixels no mínimo)

http://www.dayofthegirlsummit.org/
mailto:IDGsubmissions@gmail.com


Guião para Vídeos 

Antes de gravar o teu vídeo, certifique-se de rever o guião abaixo. 

Iluminação: assegure-se que tem luz suficiente no teu rosto. Se estiveres dentro de uma sala, podes 
posicionar-te de frente a uma janela ou uma lâmpada. Se estiveres fora, podes te posicionar na direcção 
do sol. Dias nublados são os melhores para gravar. 

Fundo: lembra-te que muitas pessoas de todo o mundo irão ver o teu vídeo, por isso, tens que estar 
confortável com o facto de muitas verem o que estiver no fundo do teu vídeo quando estiveres a gravar. 

Gravação: peça a pessoa que estiver a gravar para segurar o telefone ou câmara de forma fixa. Podes 
estar sentada ou de pé, mas certifique-te que o vídeo capte algum espaco acima da tua cabeça até pelo 
menos os teus ombros. 

Usando um Smartphone: 
• Grave com o teu telefone posicionado de forma horizontal para que vídeo seja mais largo/amplo

e não longo.

• Use a tua câmara de trás (a câmara que usarias para fazer fotos de outras pessoas e não para
selfies).

• Se não tiveres uma câmara de trás no teu telefone, peça a um amigo ou familiar para fazer a
gravação, ou posicione o telefone em uma estante, mesa ou qualquer outra superfície.

Passos seguintes: assista o vídeo e faca a revisão de cada um dos aspectos do guião mencionados 
acima. Certifique-te que consegues ver e ouvir muito bem! A tua voz deve estar clara e ser fácil de 
perceber. Temos que conseguir ver a tua cara sem nenhuma sombra. 



FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO PARA MENORES: Evento Virtual Vozes das Meninas 
para o Dia Internacional da Menina 2020 

Obrigada por participar no evento Vozes das Meninas do Dia Internacional da Menina deste ano. Por favor 
partilhe o formulário com os teus pais ou guardiões legais, peça para que assinem e inclua o formulário na tua 
submissão. Se tiveres alguma questão podes entrar em contacto connosco através do 
idgsubmissiong@gmail.com 

NOME DE QUEM DÁ O 
CONSENTIMENTO_____________________________________________________________________ 

(Apelido)    (Nome)    (Sobrenome) 

DATA: _______________ ORGANIZAÇÃO (SE APLICÁVEL): ________________________________ 

Por a boa e valiosa consideração, o recibo e a suficiência que são aqui reconhecidas, pelo presente eu autorizo e 
concordo com o seguinte: 
1. Pelo presente concedo ao The Day of the Girl Summit (“IDG Summit”) e ao The Working Group on Girls (“WGG”),

aos parceiros que trabalham em seu nome, e aos seus respectivos titulares, sucessores e cessionários (cada
“publicado”), os direitos autorais, o direito e a permissão irrevocável, perpétuo, e ilimitado de uso, distribuição,
publicação, exibição, digitalização, transmissão, exposição, modificação, criação de derivados do trabalho,
reprodução ou de outra forma explorar o meu nome, imagem, semelhança, trabalho criativo, e ou voz (incluindo
qualquer imagem de vídeo da mesma) (de forma colectiva, “Mídia”), ou de abster-se de o fazer, em qualquer parte
do mundo, por qualquer pessoa ou entidades consideradas apropriadas pelo IDG Summit e o WGG, para qualquer
propósito (excepto difamatório) incluindo, não limitado a qualquer uso para propósitos educacionais, de
publicidade, não-comerciais ou comerciais em qualquer forma ou mídia (seja conhecida ou ainda por ser
desenvolvida) incluindo, não limitado a online, em campanhas impressas, redes sociais, em lojas e via televisão.
Concordo que não tenho nenhum interesse ou propriedade sobre qualquer dos Mídias.

2. Não tenho nenhum direito de aprovação, ou de reivindicação por compensação e reivindicação (incluindo, não
limitado a reclamações baseadas em invasão de privacidade, difamação, direitos morais ou direito de publicidade)
decorrentes de qualquer uso, alteração, desfocagem, efeitos ilusórios ou de uso em qualquer forma composta do
meu nome, imagem, semelhança, trabalho criativo, e ou voz. Concordo que nada neste formulário irá criar
qualquer obrigação do lado do WGG para fazer qualquer uso de Mídia ou dos direitos concedidos neste
formulário. Pelo presente libero e considero inofensivas quaisquer publicações de reivindicações por lesões,
compensações, ou neglicência resultantes ou decorrentes de qualquer actividade autorizada neste formulário e
qualquer uso de Mídia pelo WGG.

NOME DA MENOR: _________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO: ______________________________________________________________________________ 

CIDADE: ___________________ PROVÍNCIA ______ CÓDIGO POSTAL ________ PAÍS _______________ 

Nº DE TELEFONE: (_____)_____________ Nº DE TELEFONE ADICIONAL (opcional) (____)_____________ 

Formulário para menores (menores de 18 anos de idade): Eu, assinante em baixo, sendo o/a pai/mãe ou 
responsável legal da menor, pelo presente concedo e concordo com as condições supracitadas e garanto que 
tenho a autoridade para atribuir este consentimento.  
_________________________________________________________________________________________ 
 NOME DO/A PAI/MÃE/RESPONSÁVEL LEGAL       DATA 

_________________________________________________________________________________________ 
ASSINATURA DO/A PAI/MÃE/RESPONSÁVEL LEGAL (MANDATÓRIO)   DATA  

ENDEREÇO ELECTRÓNICO DO/A PAI/MÃE/RESPONSÁVEL  
LEGAL*: _______________@__________________  
(*Os endereços electrónicos não serão usados para qualquer outro propósito ou distribuído para terceiros) 

www.DayoftheGirlSummit.org 
   www.girlsrights.org 

mailto:idgsubmissiong@gmail.com
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