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Considerações Iniciais 

Este documento tem como objetivo orientar as equipes coordenadoras 

das escolas e os respectivos alunos auditores no desenvolvimento da 

Tarefa Especial, que consiste na elaboração de um vídeo, de no máximo 

03 minutos, sobre tema específico definido pela Coordenação do Projeto 

Aluno Auditor. 

Esta atividade é uma oportunidade para os participantes se expressarem, 

de forma criativa e engajada, criando reflexões sobre o tema definido por 

meio da produção audiovisual, reforçando, assim, os valores preconizados 

no Projeto Aluno Auditor, quais sejam: o pertencimento e o protagonismo 

estudantil. 

 

Público Alvo 

Alunos auditores e equipes coordenadoras do projeto nas escolas1.  

 

Sobre o Tema  

O tema escolhido para o Projeto Aluno Auditor 2019, definido pela 

Coordenação do Projeto, é “Pequenas corrupções: Diga Não!”. O objetivo 

deste tema é estimular a reflexão de alunos, professores, monitores e de 

toda a comunidade escolar sobre a necessidade de combater atitudes 

antiéticas, que costumam ser culturalmente aceitas em nossa sociedade, 

como, por exemplo, quando uma pessoa compra um produto falsificado, 

quando um aluno cola na prova, quando um trabalhador apresenta um 

atestado médico falso para justificar uma falta, etc. 

A charge a seguir ilustra bem o tema proposto. Note a situação típica de 

um cidadão que está habituado a cometer seus “pequenos” ilícitos no dia 

a dia e, “contraditoriamente”, indigna-se com os casos de corrupção 

                                                           

1  Não há impedimento de participação de demais colaboradores das comunidades 

escolares, desde que haja o consentimento prévio das respectivas equipes coordenadoras das 

escolas. 



alheios divulgados na mídia. Ele se revolta com o tema corrupção, mas 

acaba sendo ele mesmo corrupto em seus atos. 

 

Fonte: https://amarildocharge.wordpress.com/ 

 

 Disposições gerais 

 O vídeo deverá ser elaborado pelos alunos auditores, com o auxílio 

da equipe coordenadora do projeto em sua escola, devendo haver 

uma discussão ampla entre todos para conscientização sobre o 

tema, sendo observados os seguintes critérios:  

 

 

o Criatividade. 

o Clareza em transmitir o objetivo. 

o Relação com o tema proposto. 

o Engajamento da equipe. 

 

 

 

 O vídeo poderá ter duração entre 01 a 03 minutos, incluindo os 

créditos, e deverá ser enviado para a Coordenação do Projeto Aluno 

Auditor, até o dia 27/09.   

 

https://amarildocharge.wordpress.com/


  Os professores referência de cada escola receberão, por e-mail, um 

formulário para realizar o upload (envio) do vídeo. 

 

 O vídeo será postado na página oficial do projeto, após parecer 

favorável da Coordenação. 

 

 O vídeo pode ser produzido por meio de qualquer modalidade de 

equipamento (celular, câmera de vídeo digital ou analógica, câmera 

de fotografia digital, programas de animação ou computação 

gráfica) e pode ou não ser editado. 

 

 Caso sejam utilizados imagens ou áudios de outras mídias, os 

créditos devem ser citados. 

 

 As escolas deverão recolher autorizações de direitos de imagem/voz 

dos participantes do projeto que figurarem no vídeo (Anexo I), as 

quais ficarão sob seu poder. 

 

 O vídeo enviado estará, automaticamente, autorizado a ser exibido 

como parte integrante do Projeto Aluno Auditor.  

 

 A CTGM/SMED não se responsabilizam por questões relativas a 

direito autoral, direitos de uso de voz, imagem, trilha sonora ou 

locação em relação ao conteúdo dos trabalhos inscritos. 

 

 As escolas participantes do Projeto Aluno Auditor cedem, 

automaticamente, à CTGM/SMED, os direitos de transmissão dos 

vídeos para divulgação. 

 

 Não será permitido material obsceno, difamatório, com ameaças, 

pornográfico, homofóbico, racista ou etnicamente e religiosamente 

ofensivo, que encoraje condutas que possam ser consideradas 

injuriosas, bem como promoção político-partidária e/ou apologia a 

crimes. 

 



 Os casos não previstos neste regulamento serão decididos pela 

Coordenação do Projeto (CTGM e SMED/ASPED). 
    

 Para auxiliar na discussão do tema, seguem sugestões de alguns 

sites: 

o https://congressoemfoco.uol.com.br/opiniao/colunas/diga-nao-as-pequenas-

corrupcoes/ 

o https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2015/03/22/interna_politica,63

0031/as-pequenas-corrupcoes-do-dia-a-dia.shtml 

o https://brasil.elpais.com/brasil/2013/12/04/sociedad/1386197033_853176.ht

ml 

o https://www.thedishonestyproject.com/ (em inglês, porém há várias análises 

e resumos deste documentário em português na web) 

 

Cronograma 

Ação Data de Entrega 

Elaboração da Tarefa Especial (vídeo) 27/09/2019 

 

Dúvidas 

Quaisquer outras dúvidas acerca da elaboração desta etapa deverão ser 

dirigidas à Coordenação do Projeto, por meio dos seguintes canais de 

comunicação:  

 E-mail: projetoalunoauditor@pbh.gov.br ou asped.smed@pbh.gov.br 

 Grupo de Whatsapp do projeto 

 Telefones 3246-0273 (CTGM) ou 3277-8642 (ASPED). 

 

                            Belo Horizonte, 06 de setembro de 2019. 
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ANEXO I - AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM/VOZ 

 

 

Eu, __________________________________________________________, 

residente à Rua / Avenida ____________________________________, bairro 

_________________________, CEP _____________, Município _________, 

Estado ____, telefone__________________, documento de identidade 

_________________, CPF__________, autorizo o uso da imagem/voz do(a)  

estudante _______________________________________________________ 

__________________________________ para a produção do vídeo 

_______________________________________________________________, 

na Escola Municipal _______________________________________________, 

como parte integrante do Projeto Aluno Auditor 2019. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Assinatura do responsável 

 

 

 

Belo Horizonte, _____ de _________________________ de 2019. 


