
ATENÇÃO GALERA DA ENFERMAGEM! 
 
Vem aí: Concurso Natasha 
Já pensou em ter seu vídeo publicado no nosso Instagram e ainda ter a possibilidade de 
ganhar uma cesta de prêmios por isso?!  
Aqui na Natasha você pode!  
Grave um vídeo para ser publicado como reels do Instagram contando algo legal sobre 
nossa escola, pode ser uma qualidade, curiosidade, os pontos positivos de estudar com 
a gente, uma dica de saúde que aprendeu durante seu curso ou outra coisa legal, 
mostrando suas habilidades de reelszeiro. 
Você deve usar a criatividade: música, desafio, trends... O que vale é arrasar! 
Iremos escolher os 10 melhores vídeos e postaremos tudo aqui no nosso feed. O vídeo 
mais curtido vai ganhar um kit de enfermagem! 
 
REGULAMENTO 
 
1. Quem pode participar? 
Podem participar todos os alunos do curso técnico de enfermagem que estão com a 
matrícula ativa. 
2. Sobre o prêmio: 
O prêmio consiste em uma cesta com os seguintes itens: 
• Esfigmomanômetro 
• Estetoscópio 
• Óculos de proteção 
• Caneta 
3. Pode ser feito em grupo? 
Sim, o vídeo pode ser feito em grupo porém o prêmio é apenas 1 (um) kit contendo: 1 
(um) Esfigmomanômetro, 1 (um) Estetoscópio, 1(um) óculos de proteção e 1 (uma) 
caneta.  
No caso de grupos, ficará a critério do grupo definir com quem ficará o Kit. 
4. Como o vídeo deve ser gravado? 
O vídeo será postado em nossas redes sociais, por isso ele deverá ser gravado no 
sentido vertical. A resolução ideal para Reels no Instagram é de 1080x1920 pixels, ou a 
proporção 9:16. 
5. Qual prazo de envio? 
O vídeo deverá ser enviado entre os dias 10 e 20/08 no nosso WhatsApp 11 96029-
2885. 
6. A escola irá postar todos os vídeos? 
Serão selecionados os 10 (dez) melhores vídeos no dia 22/08 serão postados em nossas 
redes sociais. 
7. Quem vencerá o concurso? 
Vencerá o concurso o vídeo que for mais curtido no Instagram da escola 
@escolanatasha. Por isso, compartilhe e marque seus amigos. 
 
Grave seu vídeo e participe! 


