Concurso – Escolha de nome para a Web Rádio MultiRio
Regulamento
I – DO CONCURSO

A partir de sete de maio a Web Rádio MultiRio estará de cara nova, e passa a ser
uma rádio musical inteiramente dedicada ao público infantil de 0 a 10 anos.
A Web Rádio MultiRio transmitirá sua programação musical, pelo portal MultiRio,
diariamente, das 6 às 23 horas.
Originalidade, criatividade e qualidade são os três ingredientes principais dessa
receita sonora que promete conquistar os ouvidos e a imaginação da criançada e de seus
pais. A programação contará com vinhetas e personagens-âncoras (apresentadores),
criados a partir de uma pesquisa cuidadosa de forma a construir uma verdadeira identidade
sonora para esta programação infantil, que encante seus ouvintes-mirins e suas famílias.
Uma das marcas de inovação será a programação musical temática com as
sequências de músicas infantis do mundo, que se tornarão um instrumento de apoio ao
aprendizado e, em especial, ao contato com repertório em outros idiomas como francês,
inglês, espanhol e alemão.
Buscando maior identificação da rádio e de sua programação com seus ouvintes e
reconhecendo a escola como um espaço de criação e de incentivo ao protagonismo infantil
como estratégia para o desenvolvimento e a constituição de saberes pelos estudantes da
Rede, a MultiRio lança, junto às Unidades Escolares, um concurso para a escolha de um
novo nome para sua web rádio.
II – DOS OBJETIVOS


Escolher um novo nome para a Web Rádio MultiRio que seja criativo e permita que
seu público ouvinte-mirim se identifique com a rádio e com sua programação.



Estimular a participação e a criatividade dos alunos da Educação Infantil e dos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental em concursos culturais.



Dar visibilidade à nova web rádio como um meio eficaz de comunicação e de
apreensão estética.

III – DOS PARTICIPANTES
Poderão participar do concurso todos os estudantes das turmas de Educação Infantil
e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, por meio de inscrição.
As Unidades Escolares participantes deverão considerar as orientações para a
escolha do(s) nome(s) a ser(em) enviado(s) na ficha de inscrição, constantes do Anexo 2
deste regulamento.
IV – DA INSCRIÇÃO
Cada Unidade Escolar poderá participar com, no máximo, 03 (três) sugestões de
nomes inseridas no formulário de inscrições (Anexo 1).
A

inscrição

deverá

ser

efetivada

por

meio

de

envio

de

e-mail

para

multirio@rioeduca.net, em formulário próprio, disponibilizado no anexo 1 deste
regulamento.
Cada Unidade Escolar deverá mobilizar seus alunos e definir sua própria metodologia
para estimular a criação e a escolha do(s) nome(s) que a representará.
O(s) nome(s) escolhido(s) deve(em) ser fruto da criação dos alunos, organizados de
modo individual ou coletivo, representando sua Unidade Escolar.
Não serão aceitas inscrições realizadas por outros meios.

V – DAS ETAPAS DO CONCURSO
O concurso se desenvolverá por meio das seguintes etapas:
1. Divulgação


Divulgação da nova programação da Web Rádio MultiRio junto às Unidades
Escolares e aos estudantes.



Mobilização nas escolas.

2. Inscrição


Inscrição das escolas por meio do envio da ficha de inscrição (anexo1) para o

endereço: multirio@rioeduca.net.


A inscrição no concurso implica na aceitação das regras e na cessão de direitos

de uso dos nomes pela MultiRio.

3. Seleção


Formação de banca de jurados do concurso, a ser composta por 3 (três)
representantes da MultiRio, 1(um) profissional de Rádio convidado e 1(um)
representante do Nível Central da SME, indicado pela E/SUBE.



Seleção, pelos jurados, de 03 (três) nomes dentre os inscritos, que irão para
votação na internet (portal MultiRio).

 Seleção do nome da nova web rádio, por intermédio de votação na internet.

4. Premiação


A escola vencedora e o(s) aluno(s) autor(es) do nome escolhido receberão, da

MultiRio, um certificado de premiação, uma oficina de rádio para professores e
estudantes, na Unidade Escolar, e uma visita à MultiRio, além da participação em
peças de divulgação da premiação, no portal, TV e na web rádio.


A(s) escola(s) e os autores dos outros dois nomes selecionados para a votação

na internet também receberão um certificado de participação como semifinalistas do
concurso, além de uma oficina de rádio, para professores e estudantes, na Unidade
Escolar.


As datas para a entrega do certificado na escola, das oficinas e da visita à

MultiRio serão definidas junto às escolas vencedora e semifinalistas, de acordo com
seus planejamentos.
VI – DOS PRAZOS


Envio do regulamento para as CRE: 07/05/2018



Lançamento do concurso para as escolas e nova programação da web rádio no ar:
07/05/2018



Período de divulgação do concurso e de mobilização/inscrição das Escolas:
07/05/2018 a 18/05/2018 07/05/2018 a 25/05/2018



Seleção de três nomes, pelos jurados, para votação na web: 21/05/2018 28/05/2018



Votação, pelos estudantes, na internet: 22/05/2018 a 30/05/2018 29/05/2018 a
08/06/2018



Divulgação do resultado do concurso e lançamento oficial da nova web rádio:
04/06/2018 11/06/2018



Premiação: a partir de 04/06/2018 11/06/2018, de acordo com planejamento da
escola vencedora e das semifinalistas.

VII – DISPOSIÇÕES GERAIS

Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento serão
resolvidas pela equipe coordenadora do Concurso, na MultiRio.
ANEXO 1

Concurso para escolha do novo nome para a Web Rádio MultiRio

FICHA DE INSCRIÇÃO

CRE

Unidade Escolar

Telefones: _______________________

NOMES PARA O CONCURSO

e-mail: _____________________________

AUTOR(ES) (nome/turma/Professor)

1.
2.
3.

Rio de Janeiro, _____/_______/2018.

____________________________________________
Direção da Unidade Escolar

ANEXO 2

Orientações Gerais para a criação do novo nome para a Web Rádio MultiRio

As Unidades Escolares participantes do concurso deverão levar em consideração os
seguintes aspectos:


Público da rádio: crianças de 0 a 10 anos.



A nova programação da Web Rádio Multirio já estará no ar, a partir de 07 de
maio. Recomenda-se, portanto, que a escola participante oportunize aos
estudantes o acesso à programação para que o nome a ser criado possa
dialogar diretamente com as características da Rádio.



É recomendável que o nome da nova rádio seja curto, com no máximo 3 (três)
palavras e sintetize os objetivos da programação e as características gerais
descritas neste regulamento.



Tendo em vista o maior aproveitamento desta atividade em cada escola,
sugere-se a mobilização dos estudantes, promovendo sua ampla participação
e a escolha coletiva do(s) nome(s) que representará(ão) a escola. Poderão ser
organizadas etapas internas de seleção na escola, de acordo com o
cronograma geral proposto neste regulamento. As crianças poderão participar
com sugestões de nomes criados individualmente, em grupos ou por turma.
Ao final do processo, a unidade participante poderá enviar, no máximo, 3 (três)
nomes para a seleção final.



A rádio poderá ser acessada no endereço: www.multirio.rj.gov.br/webradio.



A programação da rádio se estende das 6 às 23 horas, com músicas,
especialmente selecionadas para os pequenos, unindo qualidade musical,
diversão e ludicidade para crianças da Educação Infantil e Anos Iniciais do
Ensino Fundamental. Foram criados alguns personagens para falar com as
crianças ao longo da programação, dividida em faixas temáticas:
 DINO, O RADIOSSAURO - Um dinossauro que tem sessenta e cinco
milhões, quatrocentos e setenta e sete anos de idade, mas ainda é um
garotão. Mora na Web Rádio e estará presente em vários horários,
dando bom dia, falando curiosidades, quiz, e encerrando a
programação à noite. Animado, brincalhão, comilão, gordão. Gosta
muito da garotada e de trabalhar na rádio.
 MC TAMANDUÁ - É um tamanduá muito descolado. É o cara das
músicas. Também é DJ. Agita as pistas de dança. Tem uma faixa só

para apresentar muitas músicas. Ele se intitula "O Rei das Pickups". "O
mais ouvido nas ondas da Internet pela garotada". "Comigo não tem
vacilo, é só pista cheia!" Tem até fã-clube (pelo menos ele diz que
tem). A faixa do DJ Tamanduá vai ao ar das 17h às 19h30.
 CELINO, O CELULAR - É um telefone celular da Web Rádio que
informa a hora certa. Também traz informações tipo "você sabia?"
Estará presente ao menos em três chamadas por dia, fora as
informações de hora certa, ao longo da programação.
 DJ CHUVEIRO - É outro DJ da rádio, só que ele aparece
principalmente para lembrar à garotada a hora da limpeza, a hora de
tomar banho e também chamar todo mundo para cantar no chuveiro.
Também estará presente em pelo menos três chamadas por dia.
 FOFA (a escova de dentes) - Sempre bem humorada e sorridente, está
presente para dar dicas de higiene, principalmente bucal, para a
criançada. Vai surgir normalmente nos horários das refeições.


O repertório também traz músicas em inglês, francês, espanhol e alemão,
além de canções infantis com temas variados – como números, cores e
cantigas de roda – em uma proposta que busca apoiar o aprendizado e
estimular a sensibilidade musical crítica das crianças.



A programação da Web Rádio MultiRio 2018, está organizada em faixas
musicais, conforme o quadro a seguir:

Nomes das Faixas

Horário

Conteúdo das Faixas

BOM DIA GAROTADA

6h00

Música para Acordar/Natureza

6h30

Higiene

7h00

Animais

7h30

Flores

8h00

Inglês

8h30

Números

9h00

Francês

9h30

Alfabeto

10h00

Espanhol

10h30

Alemão

11h00

Higiene

11h30

Frutas

12h00

Comida

12h30

Cores

13h00

Cantigas de Roda

13h30

Coleção Disquinhos – Historinhas

APRENDA BRINCANDO

HORA DO ALMOÇO

CANTOS E CONTOS

MC TAMANDUÁ

VAMOS JOGAR E CANTAR?

MÚSICAS PARA SONHAR

14h00

Italiano

14h30

Folclore

15h00

Cantigas de Roda

15h30

Astronomia

16h00

Concerto

16h30

Coleção Disquinhos - Historinhas

17h00

Anos 80

17h30

Paradinha Musical

18h00

Cantigas de Roda

18h30

Músicas do Mundo

19h00

Quarto de Brinquedo

19h30

Circo

20h00

Cantigas de Roda

20h30

Paradinha Musical (temas diversos)

21h00

Natureza

21h30

Instrumentos Musicais

22h00

Em Concerto

22h30

Músicas para Bebê Dormir

