Guião para a execução de um vídeo publicitário
Passos a ser realizados:
1. Gravação do camião a sair do estacionamento (repetindo a anterior
filmagem), seguindo-o ao início, posteriormente fazer 360 graus
enquanto ele dirige-se para o local de carga (dividir ecrã de vídeo em
diagonal utilizando posteriormente a gravação da central), ao estacionar
terminar com transição de camara de cima para baixo.
2. Gravar Motorista a sair do camião nos degraus de baixo para cima, em
slide, seguindo-o até manipulo da cuba.
3. Mostrar a cuba a trabalhar de dois ângulos.
4. Gerador a trabalhar de cima para baixo transição de câmara concluindo
de baixo para cima formando um V.
5. Seguir o Trabalhador pelas escadas.
6. Mostrar a central de betão de vários ângulos: Vaias da areia fina
movendo até ao fim do tapete; gerador ou depósitos de 1000l movendo
até à cabina da central; parque de estacionamento movendo até à
central; finalmente na máquina até à central. Fazer 270 graus à central.
7. Seguindo a máquina a carregar areia, visualizando a pá a espetar na
areia. Subir a rampa em conjunto com pá-carregadora.
8. Subir ao depósito de água, mostrar a areia a cair.
9. Incluindo a areia a cair no tapete, finalmente filmar em 3 ângulos de
cima da rampa; depósito de água e ângulo de cima do tapete no telhado
sanduiche e a cair no seu local de descarga.
10. Mostrar as areias todas a cair
11. As areias a subir pelo tapete.
12. A comporta a abrir de dois ângulos: esquerda e direita.
13. Motorista a entrar no camião.
14. Princípio, meio e fim do caminho (como na anterior filmagem).
15. Mostra em slide o material usado nos ensaios.
16. Camião a descarregar a massa no carrinho de mão: no momento a cair e
num ângulo mais afastado.
17. Mostrar as etapas dos ensaios de vários ângulos…
18. Seguir o Paulo na montagem da bomba, montando as sapatas.
19. Mostrar a bomba de baixo para cima de dois ângulos caso seja possível.
20. Tromba da bomba a chegar perto da placa.
21. Camião a estacionar na bomba e a cair o betão da caleira de dois
ângulos: debaixo da caleira, de cima na bomba.
22. O Betão a sair da tromba como na filmagem anterior.
23. Mostra a betonagem completa no fim. Terminado assim a filmagem

