
para todos os participantes do Concurso Musical

Assim como a outra, chama a atenção para a sua "Canção 
para UM SÓ MUNDO!". 
Guia promocional para a asses-
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públicas próprias

“Dein Song für EINE WELT!“ (Sua canção para UM 
SÓ MUNDO!) - o Concurso Musical acompanhando o 
Concurso Escolar do Presidente Federal da Alemanha 
sobre a Política de Desenvolvimento

clamando por 
um só mundo
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Caros participantes do Concurso Musical, 

graças a suas maravilhosas contribuições, o Concurso Musical “Dein Song für EINE WELT!” (Sua canção para UM SÓ MUNDO!) 
já é um grande sucesso. Alegramo-nos muito com a grande quantidade de boas e diversificadas canções submetidas e seu de-
bate intensivo com o tema do desenvolvimento global! 

Agora desejamos a vocês muita sorte para a próxima fase da competição. Após o encerramento das submissões, em 18 de 
julho de 2017, a grande votação dos usuários tem início em 14/08/2017. Através de um processo fácil, você poderá votar com 
o endereço de e-mail ou SMS pelas suas canções favoritas, assim como nas suas próprias canções, é claro. Conquiste com o 
Social Boost no facebook, além disso, mais votos na página web! Através da página, você poderá buscar especificamente pelo 
nome da sua banda/artista ou pelo título da sua canção. Ela também estará ligada diretamente ao post do Facebook que tiver 
anunciado a sua canção a partir do dia 14 de Agosto! Maiores informações sobre os detalhes do processo, você encontra aqui.

Qual é o prêmio? O primeiro colocado de acordo com a votação dos usuários ganha uma colocação no álbum EINE WELT (UM 
SÓ MUNDO)! Para os colocados da segunda à quinta posição na votação dos usuários, serão concedidas oficinas incríveis em 
Berlim! Não tenha vergonha: Chame os seus amigos, fãs e seguidores para votarem em você. Faça anúncios para si mesmo e 
para a sua canção nos seus perfis sociais, como, por exemplo, do facebook e do Instagram. Neste guia fornecemos informações 
valiosas nesse sentido.

Naturalmente, você também pode informar a imprensa local sobre a sua participação com sua própria canção neste concurso 
internacional. É possível que algum repórter queira entrevistá-lo ou publicar uma foto sua. Neste guia, você encontrará dicas 
sobre como entrar em contato com jornais, rádio etc. 

Não precisa ter medo: Aqueles que não se destacarem muito pela votação dos usuários também têm uma chance de entrar para 
o rol de vencedores da competição. Em Agosto, o júri preliminar interno se reunirá por um período de três semanas. Até o final 
de Agosto, serão repassadas ao júri independente 32 canções escolhidas segundo critérios musicais e de conteúdo. Em 21 de 
Novembro, os padrinhos e as madrinhas da competição de canções, bem como especialistas das áreas de política de desenvolvi-
mento, pedagogia musical e aprendizagem global escolherão os demais prêmios principais e especiais. As 23 melhores canções 
serão publicadas no novo álbum para UM SÓ MUNDO. Como ponto alto da competição, planeja-se um show de encerramento 
em local de destaque para o verão de 2018, onde as canções vencedoras poderão ser apresentadas ao vivo em um grande palco. 

Desejamos muito sucesso,

A Equipe do Concurso Musical

http://www.eineweltsong.de/voting
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O QUE VOCÊ ENCONTRA NESTE GUIA

1. O uso de redes sociais
1.1. Para participantes internacionais
Anexo: Postagem de facebook (texto-padrão para edição/personalização) 
Anexo: Postagem de facebook para participantes internacionais

2. Assessoria de imprensa para sua própria Canção para UM SÓ MUNDO 
Anexo: Comunicado de imprensa (texto-padrão para edição/personalização)
Anexo: Comunicado de imprensa para participantes internacionais

3. Planejamento de uma exibição promocional pública própria 
Anexo: Convite à imprensa (texto-padrão para edição/personalização)
Anexo: Convite à imprensa para participantes internacionais

4. Utilização de material fotográfico e de vídeo para a assessoria de imprensa
Anexo: Declaração de consentimento quanto à tomada de fotos, vídeo e voz (texto-padrão)
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1. O uso de redes sociais

Você já é um vencedor. Com a sua contribuição ao Concurso Musical “Dein Song für EINE WELT!” (Sua canção para UM SÓ 
MUNDO!), você já deu mostra de seu comprometimento, de sua criatividade e de sua coragem. Respeito! Agora o mundo todo 
tem que ouvir as suas canções. Para tanto, você mesmo tem como contribuir. Você não terá sido o primeiro a ficar famoso com 
suas canções pela internet. Conecte-se a seus amigos, sua família e conhecidos – seus votos podem vir de qualquer país, port-
anto use os seus contatos e incite-os a votar! Quanto mais gente participar da votação no mundo inteiro, mais conhecida será 
a "Sua canção para UM SÓ MUNDO!".

Para participantes internacionais

As redes sociais são especialmente adequadas para incentivar a votação nas canções por parte daqueles dentre os compe-
tidores que sejam de fora da Alemanha. Por meio da mídia social, é possível também chamar a atenção para si caso nenhum 
representante da imprensa se disponibilize para fazer sua divulgação. 

Conte a sua história no facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter ou no Snapchat: Como você tomou conhecimento do 
Concurso Musical na Alemanha? O que há de importante, exatamente, no tema UM SÓ MUNDO? O que você deseja compar-
tilhar com as pessoas? 

Há um Goethe-Institut com o qual você possa trabalhar no seu país? Lá você encontrará estudantes de alemão. Quem sabe 
você possa fazer com que eles se empolguem com o seu texto em alemão. Com música, aprender um idioma é muito mais 
fácil! Você também pode inquirir junto a outros institutos culturais e iniciativas alemãs a respeito da possibilidade de apresen-
tar a sua canção no local. Você pode filmar o seu show e divulgá-lo sob a forma de vídeo no YouTube. Você pode então postar 
as fotos da apresentação no seu perfil no facebook, assim como no instituto cultural – possibilitando assim alcançar ainda 
mais pessoas. 

Ou você ainda está na escola? Se estiver, você pode até mesmo, quem sabe, apresentar a sua canção no próximo evento esco-
lar, motivando os seus colegas a votar nela! Compartilhe as suas experiências online e conecte-se! Quem sabe você seja, este 
ano, o único participante do seu país, sendo assim um exemplo para os outros musicistas. Ao adquirir experiência na compe-
tição de canções, talvez possa utilizá-la para uma próxima participação. Assim, você contribui para que a comunidade UM SÓ 
MUNDO continue sempre crescendo. 

Vídeos online, facebook e Cia.

É claro, você também pode colocar as suas canções no YouTube, no Vimeo e Cia. Para a votação online, contam principalmen-
te a votação na página www.eineweltsong.de, bem como likes do Social Boost na sua canção no nosso Canal do facebook. 
Pense, além disso, se deseja tornar pública a sua canção em outros canais nesta altura do campeonato. Caso a sua contri-
buição entre para as canções vencedoras da competição, ela receberá uma produção profissional. Então corra para conectar a 
sua canção à página e acumular votos! 

Caso você esteja se perguntando como pode usar as mídias sociais para promover a votação na sua canção, oferecemos aqui 
um modelo de post de Facebook que você pode personalizar de acordo com as suas necessidades.
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POSTAGEM DE FACEBOOK  
TEXTO-PADRÃO PARA EDIÇÃO/PERSONALIZAÇÃO

Olá pessoal,

preciso do voto de vocês! Estou participando do Concurso Musical “Dein Song für EINE WELT!” (Sua canção para UM SÓ 
MUNDO!). É um concurso em que cada um participa com uma composição própria que gire em torno da temática do viver em 
comunidade em UM SÓ MUNDO. Você pode ouvir aqui a minha canção [nome da canção] [inserir link URL]. Vote em mim, 
por favor! [inserir link URL para o voto]

Eu ficaria imensamente feliz se a minha música levasse o prêmio do público!

Sinta-se livre para compartilhar este post!

Obrigado!

POSTAGEM DE FACEBOOK PARA PARTICIPANTES INTERNACIONAIS

Olá pessoal,

preciso do voto de vocês! Estou participando do Concurso Musical internacional "Dein Song für EINE WELT!” (Sua canção 
para UM SÓ MUNDO!). É um concurso em que cada um participa com uma composição própria que gire em torno da temáti-
ca do viver em comunidade em UM SÓ MUNDO. A competição de canções acompanha um concurso escolar alemão. Se eu 
levar o prêmio do público, a minha canção será produzida profissionalmente em Berlim, a capital do país, e lançada em um 
álbum!

Você pode ouvir aqui a minha canção [nome da canção] [inserir link URL]. Vote em mim, por favor! [inserir link URL para a 
votação]

Sinta-se livre para compartilhar este post!

Obrigado!

Anexo 
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POSTS DE FACEBOOK PARA BANDAS/CORAIS

Meus queridos,

precisamos do seu apoio! Estamos participando do Concurso Musical "Dein Song für EINE WELT!” (Sua canção para UM SÓ 
MUNDO!). Para tanto, escrevemos uma canção que trata do tema do desenvolvimento global. No link seguinte, você pode 
ouvir aqui a nossa canção [nome da canção] [inserir link URL]. Por favor, ajude-nos com o seu voto! [inserir link URL para a 
votação]

Nós vamos ficar imensamente felizes se ganharmos a votação dos usuários!

Por favor, compartilhe este post com seus amigos!

Nós agradecemos!

POSTS DE FACEBOOK PARA BANDAS/CORAIS INTERNACIONAIS

Meus queridos,

precisamos do seu apoio! Estamos participando do Concurso Musical internacional "Dein Song für EINE WELT!” (Sua canção 
para UM SÓ MUNDO!). A competição ocorrerá na Alemanha e faz parte de uma concurso escolar sobre o desenvolvimento 
global. Para participar, escrevemos uma canção que trata do tema UM SÓ MUNDO. No link seguinte, você pode ouvir aqui a 
nossa canção [nome da canção] [inserir link URL]. Por favor, ajude-nos com o seu voto! [inserir link URL para a votação]

Vamos ficar imensamente felizes se ganharmos a votação dos usuários, pois então nossa canção será produzida em Berlim, a 
capital do país, e lançada em um álbum! Por favor, compartilhe este post com seus amigos!

Nós agradecemos!

Anexo 
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Suas imagens e vídeos no Instagram, Snapchat e Cia. 

Você tem a sua própria conta de Instagram ou Snapchat? Então compartilhe nelas também a sua participação no Concurso 
Musical. 

Pense em que imagens combinam com o conteúdo da sua canção, refletindo a sua mensagem. Se a sua canção trata, por 
exemplo, de meio ambiente, deixe isso claro nas suas fotos. Tire algumas fotos da natureza, da água ou então de resíduos plá-
sticos, por exemplo, e compartilhe a imagem com a sua mensagem – e também o link para a página e o título da sua canção, 
é claro! 

Mais ideias de imagens? Você também pode, por exemplo, registrar com fotos um "passo a passo" da sua participação no Con-
curso Musical. Como você escreveu a canção, a primeira vez que ela foi apresentada e por aí vai.

Seja no facebook, no Twitter ou no Instagram –Não esquecer a hashtag! 

Assim, as pessoas vão poder acompanhar online todas as suas postagens. Com o hashtag #, você pode classificar a sua 
canção tematicamente. Quando outras pessoas procurarem pela sua hashtag, encontrarão a sua postagem. Para criar uma 
hashtag, basta colocar um hashtag antes da palavra desejada, por exemplo: #hashtag. Cuide para que, entre o conceito e o #, 
não haja nenhum espaço.

Diga ao votante em potencial, por exemplo, por que você está participando nesse Concurso Musical e quais são as opor-
tunidades que ele lhe oferece. Por que você escolheu exatamente esse tema para tratar na sua canção? Você pode postar 
uma chamada à votação. 

Não se esqueça de adicionar um link para a sua canção e para a página oficial da competição. 

Você pode pedir a amigos que compartilhem a sua publicação para alcançar mais gente. 

Compartilhe conteúdos diferentes que tenham alguma relação com o Concurso Musical: Pode ser uma peça musical que 
trate do tema UM SÓ MUNDO, um artigo de jornal ou uma foto. Fazendo isso, você pode aproveitar para relembrar a sua 
canção (não esquecer o link).

Caso seja publicada uma reportagem sobre si, você também pode compartilhar essa reportagem no Facebook.

Mais algumas dicas: 
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HASHTAGS 

#eineweltsong
#eineweltfueralle
#cançõesparaumsómundo
#umsómundoparatodos
#canção
#música
#umsómundoaovivo
#oneworld
#singtogether
#togetherwecan
#newcomer
#songwriter
#uservoting

Naturalmente, há ainda diversas outras plataformas de mídias sociais que você pode usar, e recomendamos usar o máximo 
possível para conseguir votos para as suas "Canções para UM SÓ MUNDO!". Nós estamos de dedos cruzados.

Por último

Não se deixe abalar por comentários negativos. Cada um que envia uma canção já é um vencedor, pois teve a coragem de 
compartilhar seus pensamentos com o mundo. Assim, você já faz parte da comunidade CANÇÕES PARA UM SÓ MUNDO. 
Isso é motivo para se orgulhar. É melhor conversar antes com seus amigos ou pais a propósito do que eles pensam sobre uma 
divulgação em outros canais. 

Anexo
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2. Assessoria de imprensa para sua própria Canção para UM SÓ MUNDO

"O tambor também é um ofício", dizem. Portanto, seja ousado: informe a imprensa local de que você está participando no Con-
curso Musical internacional "Dein Song für EINE WELT!” (Sua canção para UM SÓ MUNDO!) - e que já é possível votar na sua 
canção online. Talvez você seja o único participante do concurso da sua região ou do seu país. 

 » Descubra que jornais, semanários ou periódicos são publicados na sua região. Há uma transmissora de rádio ou televisão na 
sua cidade ou região que possa fazer uma reportagem sobre você? Exista aí uma redação "local" ou "jovem"? Quem são os 
seus contatos? Ligue e descubra. 

 » Você pode mostrar informações sobre a competição e seu histórico com uma nota de imprensa, falando também sobre a 
sua contribuição. Aqui você encontra um texto-padrão para a imprensa. É importante usar os módulos de texto certos para 
o Concurso Musical "Dein Song für EINE WELT!” (Sua canção para UM SÓ MUNDO!) em conjunto com o concurso escolar 
para a política de desenvolvimento. Preencha as informações importantes sobre si e suas canções e envie a nota de imprensa 
paras as redações adequadas. Importante: Não esqueça de colocar o contato do remetente, com endereço de e-mail e número 
de telefone, para que possam entrar em contato consigo. 

 » Considere também enviar uma foto sua e o link para a página com o nome da sua banda e o título da sua canção (www.
eineweltsong.de/voting.html). 

 » Caso você não receba nenhuma resposta das mídias abordadas, você também pode tentar mais uma vez entrar em contato 
telefônico com a redação para perguntar se o tema lhes interessa. Caso não interesse, não se decepcione: as redações rece-
bem muitas notícias todos os dias, e infelizmente não podem dar atenção a todas as notificações. 

 » Para chamar a atenção para a sua canção, você também pode organizar um pequeno evento. O que você acha de fazer, por 
exemplo, uma pequena apresentação na sua escola? Os professores e colegas o apoiariam com isso? Você pode então tirar 
fotos da apresentação e usá-las para a assessoria de imprensa.
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NOTA DE IMPRENSA 

Concurso Musical acompanhando o Concurso Escolar do Presidente Federal da Alemanha sobre a Política de 
Desenvolvimento 

[Nome do intérprete/banda] de [cidade] participa do Concurso Musical  
"Sua canção para UM SÓ MUNDO!" – Vote agora!

[Local], [data]. O Concurso Musical "Dein Song für EINE WELT!” (Sua canção para UM SÓ MUNDO!) entrou agora na 
segunda fase. Também contribuiu dessa vez a [nome da banda], de [cidade/região]. A partir de 14 de Agosto de 2017, 
é possível votar na canção [nome da canção] através do endereço www.eineweltsong.de/voting.html. A canção com o 
maior número de votos entrará para o álbum UM SÓ MUNDO e receberá produção profissional em Berlim. O Concurso 
Musical acompanha o concurso escolar sobre a política de desenvolvimento "UM SÓ MUNDO para todos", colocado em 
prática pelo presidente Johannes Rau em 2003 e realizado pela Engagement Global em nome do Ministério Federal da 
Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha. O Concurso Musical ocorreu pela primeira vez em 2015.

Até 18 de julho de 2017, jovens de 10 a 25 anos tiveram a possibilidade de submeter suas canções de composição própria a 
propósito do tema do desenvolvimento global. A segunda rodada do Concurso Musical teve uma repercussão muito acima de 
duas vezes a da rodada-piloto: no total, foram registradas cerca de 500 canções (2015: 190 canções). 

Este é o momento para fornecer informações sobre a sua canção – por que você participa? O que você quer dizer com a 
sua canção? Como a canção foi criada? É bom usar uma frase de efeito, por exemplo: [Nome do intérprete ou banda], de 
[Cidade/Região]. "Com a nossa/minha canção, desejamos/desejo incitar as pessoas: nós temos UM SÓ MUNDO, vamos 
cuidar melhor dele", diz [Nome]. Você pode votar imediatamente pelo endereço www.eineweltsong.de/voting.

A última data para votar na canção [Nome da canção] é 4 de Setembro de 2017 (até às 12:00 da tarde, Tempo da Europa 
Central). As cinco canções com o maior número de votos serão premiadas: A primeira colocada será lançada no álbum 
UM SÓ MUNDO, e os colocados da segunda à quinta posições participarão de oficinas musicais da sociedade Kreuzberger 
Musikalischen Aktion, de Berlim. 

Simultaneamente à votação dos usuários, o júri preliminar escolherá, dentro de um período de tempo de três semanas e 
segundo critérios relativos tanto musicais quanto relativos ao conteúdo, as 32 canções vencedoras a serem repassadas ao júri 
principal. Em 21 de Novembro de 2017, o júri independente, composto de padrinhos e madrinhas da competição de canções, 
bem como especialistas da área da política de desenvolvimento, pedagogia musical e aprendizagem global determinarão o 
prêmio principal e especial da competição musical dentre a pré-seleção de 32 canções. 

As 23 canções vencedoras serão produzidas profissionalmente em Berlim no começo do ano de 2018 e lançadas no 
álbum UM SÓ MUNDO. A primeira colocada será a "Canção para UM SÓ MUNDO" e acompanhará a oitava rodada do 
concurso escolar sobre a política de desenvolvimento enquanto hino. Os vencedores entrarão no palco para o grande show 
de encerramento do Concurso Musical em Berlim, no verão de 2018, acompanhados de musicistas de destaque, a fim de 
apresentar a sua canção vencedora! Como padrinhos de destaque e apoiadores, dessa rodada participaram Adel Tawil 
(„Lieder“), Jamie-Lee („Ghost“), Fargo („Einfach sein“), Johnny Strange, da Culcha Candela, Cross, Jeannine Michaelsen e 
muitos outros.

Anexo 
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O Concurso Musical "Dein Song für EINE WELT!” (Sua canção para UM SÓ MUNDO!) :

O Concurso Musical é realizado pela Engagement Global em nome do Ministério Federal da Cooperação Econômica e 
Desenvolvimento da Alemanha. Trata-se de uma medida de acompanhamento do concurso escolar sobre a política de 
desenvolvimento. Até 18 de Julho, jovens de 10 a 25 anos puderam inscrever as suas canções para UM SÓ MUNDO. 

Todas as informações sobre o concurso você encontra em www.eineweltsong.de e nos canas de mídia social: www.facebook.
com/eineweltsong e www.instagram.com/eineweltsong.

Alternativamente, caso queira perguntar qualquer coisa, dirija-se a:
[ex. nome da escola / intérprete ou banda, número de telefone, endereço de e-mail]
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COMUNICADO DE IMPRENSA PARA PARTICIPANTES INTERNACIONAIS

Concurso Musical internactional acompanhando concurso escolar sobre a Política de Desenvolvimento na Alemanha

[Nome do intérprete/banda] de [cidade] participa do Concurso Musical  
"Sua canção para UM SÓ MUNDO!" – Vote agora!

[Local], [data]. O Concurso Musical "Dein Song für EINE WELT!” (Sua canção para UM SÓ MUNDO!) entra agora na 
segunda fase. Também contribuiu dessa vez a [nome da banda], de [cidade/região]. No mundo inteiro, jovens musi-
cistas são chamados a submeter suas canções de composição própria a propósito do tema do desenvolvimento global. A 
partir de agora, é possível votar na canção [nome da canção] através do endereço www.eineweltsong.de/voting.html. A 
canção com o maior número de votos entrará para o álbum UM SÓ MUNDO e receberá produção profissional na capital 
berlinense. O Concurso Musical acompanha o concurso escolar alemão sobre a política de desenvolvimento "UM SÓ 
MUNDO para todos", colocado em prática pelo então presidente Johannes Rau em 2003 e realizado pela Engagement 
Global em nome do Ministério Federal da Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha. O Concurso Musical 
ocorreu pela primeira vez em 2015.

Até 18 de Julho de 2017, jovens de 10 a 25 anos foram chamados a compor sua própria canção para UM SÓ MUNDO e tratar 
musicalmente do tema do desenvolvimento global. A segunda rodada do Concurso Musical teve uma repercussão muito 
acima de duas vezes a da rodada-piloto: no total, foram registradas cerca de 500 canções (2015: 190 canções). 

Este é o momento para fornecer informações sobre a sua canção – por que você participa? O que você quer dizer com a sua 
canção? Como a canção foi criada? Como você ficou sabendo do concurso no seu país? É bom usar uma frase de efeito, por 
exemplo: [Nome do intérprete ou banda], de [Cidade/Região]. "Com a nossa/minha canção, desejamos/desejo incitar as 
pessoas: nós temos UM SÓ MUNDO, vamos cuidar melhor dele", diz [Nome]. Você pode votar imediatamente pelo endereço 
www.eineweltsong.de/voting.

A última data para votar na canção [Nome da canção] é 4 de Setembro de 2017 (até às 12:00 da tarde, Tempo da Europa 
Central). As cinco canções com o maior número de votos serão premiadas: A primeira colocada será lançada no álbum UM SÓ 
MUNDO, e os colocados da segunda à quinta posições participarão de oficinas musicais da sociedade Kreuzberger Musikali-
schen Aktion, de Berlim. 

Simultaneamente à votação dos usuários, o júri preliminar escolherá, dentro de um período de tempo de três semanas e 
segundo critérios relativos tanto musicais quanto relativos ao conteúdo, as 32 canções vencedoras a serem repassadas ao júri 
principal. Em 21 de Novembro de 2017, o júri independente, composto de padrinhos e madrinhas da competição de canções, 
bem como especialistas da área da política de desenvolvimento, pedagogia musical e aprendizagem global determinarão o 
prêmio principal e especial do Concurso Musical dentre a pré-seleção de 32 canções. 

As 23 canções vencedoras serão produzidas profissionalmente em Berlim no começo do ano de 2018 e lançadas no álbum 
UM SÓ MUNDO. A primeira colocada será a "Canção para UM SÓ MUNDO" e acompanhará a oitava rodada do concurso 
escolar sobre a política de desenvolvimento enquanto hino. Os vencedores entrarão no palco para o grande show de encerra-

Anexo 
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mento da competição musical em Berlim, no verão de 2018, acompanhados de musicistas de destaque, a fim de apresentar a 
sua canção vencedora! Como padrinhos de destaque e apoiadores, dessa rodada participaram Adel Tawil („Lieder“), Jamie-Lee 
(„Ghost“), Fargo („Einfach sein“), Johnny Strange, da Culcha Candela, Cross, Jeannine Michaelsen e muitos outros.

O Concurso Musical "Dein Song für EINE WELT!” (Sua canção para UM SÓ MUNDO!): 

O Concurso Musical é realizado pela Engagement Global em nome do Ministério Federal da Cooperação Econômica e Desen-
volvimento da Alemanha. Trata-se de uma medida de acompanhamento do concurso escolar sobre a política de desenvolvi-
mento. Até 18 de Julho, jovens de 10 a 25 anos puderam inscrever as suas canções para UM SÓ MUNDO. 

Todas as informações sobre o concurso você encontra em www.eineweltsong.de e nos canas de mídia social: www.facebook.
com/eineweltsong e www.instagram.com/eineweltsong.

Alternativamente, caso queira perguntar qualquer coisa, dirija-se a:
[ex. nome da escola / intérprete ou banda, número de telefone, endereço de e-mail]
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3. Planejamento de uma exibição promocional pública própria

Deseja notoriedade para a sua canção? Então faça o possível para isso. Faça uma apresentação pública, por exemplo. Convide 
pessoas e a imprensa local.

Preste atenção aos seguintes pontos no convite à imprensa: 

 » A quem se dirige o convite? 

 » Do que se trata? 
Trata-se da apresentação das suas ideias e da sua canção em contribuição ao Concurso Musical “Dein Song für EINE WELT!” 
(Sua canção para UM SÓ MUNDO).

 » Quando e onde ocorrem os eventos da programação? 
Durante o período escolar? Na escola? À tarde? Na calçada? Etc.

 » O que será feito? 
Você fará um pequeno show, uma oficina musical, um ensaio ou algo do gênero? Ou fará uma apresentação durante uma 
apresentação escolar?
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CONVITE À IMPRENSA  (TEXTO-PADRÃO)

Apresentação de [Nome do intérprete/banda] da [Nome da escola], de [Nome da 
cidade], com a canção participante do Concurso Musical "Sua canção para UM SÓ 
MUNDO!"

Prezados e prezadas, 

O grande palco do Concurso Musical "Dein Song für EINE WELT!” (Sua canção para UM SÓ MUNDO!) é nosso/meu objetivo. 
Para tanto, precisamos/preciso de muitos votos para nossa/minha contribuição para o concurso, uma canção chamada 
[Nome da canção]. A canção com o maior número de votos entrará para o álbum UM SÓ MUNDO e receberá produção 
profissional em Berlim. A fim de chamar atenção para minha/nossa canção, farei um show/uma apresentação de ensaio aqui 
em nossa cidade.

É minha/nossa satisfação poder convidar você à nossa programação de fotos para a imprensa.

PROGRAMAÇÃO DE FOTOS PARA A IMPRENSA
[Nome do evento] como parte do Concurso Musical "Sua canção para UM SÓ MUNDO"
em [dia], [data] 
às [horário]
no/a [endereço/Nome da escola]

O Concurso Musical "Dein Song für EINE WELT!” (Sua canção para UM SÓ MUNDO!) é realizado pela Engagement Global 
em nome do Ministério Federal da Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha. Trata-se de uma medida de 
acompanhamento ao concurso escolar sobre a política de desenvolvimento. Até 18 de Julho de 2017, jovens de 10 a 25 anos 
foram chamados a compor sua própria canção para UM SÓ MUNDO e tratar musicalmente do tema do desenvolvimento 
global.

Por favor, diga para nós/mim se podemos/posso contar com a sua presença (vide anexo). 

Atenciosamente, 

[Contact partner]

Anexo: Caso deseje convidar a imprensa local ao seu evento, você pode enviar o seguinte convite à imprensa sob esta forma ou 
em variações dela cerca de uma semana antes da data programada. 
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Dados de contato do remetente: Número de telefone / endereço de e-mail

INSCRIÇÃO 

favor enviar para [Endereço de e-mail do remetente]

[Nome do evento] como parte do O Concurso Musical "Dein Song für EINE WELT!” (Sua canção para UM SÓ MUNDO!)

[Localização]
[Dia], [Data], [Horário]
[Local]

[ ] Eu vou participar.
[ ] Não posso participar. 

Nome 

Meio / Redação 

Telefone/Fax/E-mail 
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CONVITE DE IMPRENSA PARA PARTICIPANTES INTERNACIONAIS

Apresentação de [Nome do intérprete/banda] da [Nome da escola], de [Nome da 
cidade], com a canção participante do Concurso Musical internacional "Sua canção 
para UM SÓ MUNDO!"

Prezados e prezadas, 

O grande palco do Concurso Musical "Dein Song für EINE WELT!” (Sua canção para UM SÓ MUNDO!) na Alemanha é nosso/
meu objetivo. Para tanto, precisamos/preciso de muitos votos para nossa/minha contribuição para o concurso, uma canção 
chamada [Nome da canção]. A canção com o maior número de votos entrará para o álbum UM SÓ MUNDO e receberá 
produção profissional em Berlim. A fim de chamar atenção para minha/nossa canção, farei um show/uma apresentação de 
ensaio aqui em nossa cidade.

É minha/nossa satisfação poder convidar você à nossa programação de fotos para a imprensa.

PROGRAMAÇÃO DE FOTOS PARA A IMPRENSA
[Nome do evento] como parte do Concurso Musical "Sua canção para UM SÓ MUNDO"
em [dia], [data] 
às [horário]
no/a [endereço/Nome da escola]

O Concurso Musical "Dein Song für EINE WELT!” (Sua canção para UM SÓ MUNDO!) é realizado pela Engagement Global 
em nome do Ministério Federal da Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha. Trata-se de uma medida de 
acompanhamento ao concurso escolar alemão sobre a política de desenvolvimento. Até 18 de Julho de 2017, jovens de 10 
a 25 do mundo inteiro anos foram chamados a compor sua própria canção para UM SÓ MUNDO e tratar musicalmente do 
tema do desenvolvimento global.

Por favor, diga para nós/mim se podemos/posso contar com a sua presença (vide anexo). 

Atenciosamente, 

[Contact partner]

Anexo 
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4. Utilização de material fotográfico e de vídeo para a assessoria de imprensa

Considere enviar à imprensa uma ou duas fotos junto ao comunicado de imprensa. Dicas para o uso do material fotográfico, 
você encontra aqui. 

Sua foto (por exemplo, com o seu instrumento) 

Você deve aparecer na foto, por exemplo, com o seu instrumento, no palco, durante o "ensaio", diante do "brasão da cidade"... 

Cuide para que a imagem seja fotografada com uma resolução suficiente (300 dpi para mídias impressas; 72 dpi para mídias 
online) e que seja bem iluminada. 

Escreva uma breve legenda para a foto. Por exemplo: 

[Nome do intérprete/banda] com a [Título da canção], uma das participantes do Concurso Musical “Dein Song für EINE 
WELT!” (Sua canção para UM SÓ MUNDO!) 2017/2018. Mencione o nome do fotógrafo nos créditos da imagem. Caso 
deseje usar fotos que tenham sido tiradas por outra pessoa, você precisará de uma autorização de uso por parte do autor. 

LOGO DO CONCURSO MUSICAL “DEIN SONG FÜR EINE WELT!” (SUA CANÇÃO PARA UM SÓ MUNDO)

Instruções para o uso e para a reprodução da logo:
A logo "Sua canção para UM SÓ MUNDO" só deve ser utilizada mediante concordância ou concessão da agência do concurso 
escolar para a política de desenvolvimento. Não é permitida a alteração nem a incrementação da logo. Qualquer pessoa que 
deseje utilizar a logo em uma página deverá enviar um e-mail contendo a URL ao endereço de e-mail indicado acima. Em 
caso de utilização da logo em material impresso, bem como em CDS, DVDs e similares, um exemplar deve ser enviado duas 
semanas após a publicação do material ao endereço de e-mail indicado acima.
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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO  
QUANTO À TOMADA DE FOTOS, VÍDEO E VOZ (TEXTO-PADRÃO)

Nome do/a participante: 

Data de nascimento: 

Nome dos guardiães legais: 

Endereço:

Número de telefone: 

E-mail:

Por meio deste, declaro meu consentimento para com a tomada e publicação de fotos, vídeos e áudio da minha filha/meu 
filho no âmbito da programação de fotos para a imprensa para a competição "Dein Song für EINE WELT!" ("Sua canção para 
UM SÓ MUNDO!"). A publicação pode ser feita através de rádio, televisão, mídia impressa ou da internet, mas não deve ser 
usada para fins publicitários. 

Local / Data     Assinatura (do guardião legal)

Anexo: Ao enviar as minhas próprias fotos, favor tomar o cuidado de consultar as pessoas retratadas quanto ao seu 
consentimento. Caso envie fotos de crianças ou jovens (menores de 18 anos), favor atentar a que os pais tenham dado seu 
consentimento. Aqui você encontra uma declaração-padrão de consentimento: 


