
LIP SYNC BATTLE 

1. Contextualização da prova 

As Lip Sync Battles se tornaram populares com os programas de TV americanos 

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon e Lip Sync Battle. Desde então, vídeos de 

Lip Sync ganharam as redes sociais. Para nossa prova de Lip Sync Battle, cada 

equipe deverá gravar um vídeo dublando uma música e a battle decidirá qual a 

equipe vencedora. O tema selecionado é “2000s Nostalgia”. É necessário escolher 

uma música em inglês que se encaixe no tema, aprender sua letra e dublá-la com a 

máxima sincronização possível. 

2. Objetivos da prova 

● Apresentar um vídeo de Lip Sync dublando uma música que se encaixe no 

tema da prova.  

3. Regulamento 

1. O vídeo deve contar com, no mínimo,10 participantes da equipe. O tempo do 

vídeo deve ser de no mínimo 2 minutos e no máximo 5 minutos. A 

participação especial de algum familiar de membro da equipe fica permitida. 

2. O envio dos vídeos fica padronizado para todos os grupos, sendo o link do 

YouTube para o Lip Sync. O vídeo deve estar público na plataforma e deve 

ser enviado da seguinte forma: 

- Copiar o link do vídeo; 

- Enviá-lo nos e-mails das professoras Beatriz (bfpires@unicamp.br) e 

Letícia (leamor@unicamp.br), até o dia 28/10 ao meio-dia. No assunto 

do e-mail, colocar: Gincana - Lip Sync Battle + nome da equipe. O 

envio deve ser feito por apenas um membro da equipe, que receberá a 

confirmação do recebimento do vídeo. 

3. Em relação ao tema, a equipe deve se atentar para a escolha da música, que 

deve ter sido lançada de 2000 até 2010 e ter letra em inglês. Músicas com uma 

parte cantada em outro idioma serão permitidas, desde que não ultrapassem 

15% de versos da letra. 

4. O grupo que violar quaisquer regras deste regulamento estará 

automaticamente desclassificado.  

5. Ao enviar o link para seu vídeo, a equipe aceita os termos descritos no 

regulamento da prova e não poderá recorrer de resultados da competição. 

6. Os vídeos serão pontuados de acordo com a quantidade de curtidas do vídeo 

no YouTube no período seguinte: das 12h de 29/10 até às 10h de 31/10. 

Curtidas anteriores e posteriores não serão levadas em conta. O vídeo da 
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equipe que alcançar o maior número de curtidas no Youtube será o vencedor 

da prova. É permitido divulgar o vídeo em redes sociais. 

6.1 Não será válido nenhum tipo de ponto exceto as curtidas do YouTube; só 

serão computadas aquelas curtidas que estiverem na plataforma do início ao 

final do período de prova. 

6.2 Qualquer pessoa pode assistir e curtir os vídeos, não é necessário ser 

aluno do Colégio. 

6.3 Para validar a pontuação da prova, o vídeo não pode ter mais curtidas do 

que visualizações no YouTube. 

7. Os vídeos não podem ferir o Regimento escolar. Em caso de dúvida, consulte-

o. 

4.1 O Regimento veda porte ou consumo de álcool, cigarros e drogas, entre 

outros; portanto, os vídeos não podem apresentar alunos consumindo ou 

incitando o consumo dessas substâncias. 

4. Pontuação 

Duração da prova: 

(Marque com um X) 

Pontuação da prova: 

1º lugar 2º lugar 3º lugar 4º lugar 

Longa X  650 375 250 125 

Média   500 300 200 100 

Curta   375 225 150 75 

 

 


