
 

 

FESTIVAL DE TALENTOS – ETEC SÃO MATEUS 

 

Título: “A arte na construção do conhecimento” 

Objetivo: O Festival de talentos da Etec São Mateus tem o objetivo de integrar 

a Comunidade Escolar, prestigiar as ideias criativas e valorizar os talentos 

existentes. 

Data: O nosso festival acontecerá no dia 08/05/2015. 

Responsável: Orientação Educacional. 

Apoio: Coordenação Pedagógica e coordenadores de curso. 

Recursos: Os recursos utilizados para a realização do Festival de Talentos 

serão provenientes da Associação de Pais e Mestres (APM). 

Regulamento: Poderão participar alunos regularmente matriculados no Ensino 

Técnico e Ensino Técnico Integral da Etec São Mateus. 

O aluno poderá se inscrever em mais de uma categoria, se assim desejar. 

O concurso divide-se em seis categorias: 

Categoria A: MÚSICA 

 Canto e/ou instrumental (criação da letra e melodia – individual ou em 

grupo); 

 Paródia (criação de uma letra a partir de uma melodia existente); 

 A música deverá ser entregue até o dia 24/04/2015 - digitada, contendo 

o título da música, nome do(s) autor(es), série, classe e período; 

 Tempo máximo: 5 minutos 

Categoria B: DANÇA 

 Criação da coreografia - individual ou em grupo; 

 Será avaliada a originalidade e criatividade na apresentação. 

 

 



Categoria C: POEMA 

 Declamação/Recitação de poesias – individual ou em grupo; 

 O poema pode ser de um autor conhecido ou de própria autoria; 

 O poema deverá ser entregue até o dia 24/04/2015 – digitado, contendo 

título do poema e nome do(s) autor(es), nome do(s) participante(s) – 

quando não for de própria autoria – série, classe e período; 

 Será avaliado o conteúdo, postura na apresentação, entonação de voz, 

gestos e naturalidade. 

 Tempo máximo: 5 minutos 

Categoria D: DESENHO 

 Criação de desenho individual (preto e branco ou colorido); 

 Utilizar folha A4 ou cartolina; 

 Tempo máximo: 3 horas 

Categoria E: FOTOGRAFIA 

 Exposição de fotografias de sua própria autoria 

 Painel para exposição (organização feita pelo aluno) 

Categoria F: TEATRO 

 Criação do texto original, cenário e interpretação; 

 Poderá ser apresentado individual (monólogo) ou em grupo; 

 O texto deverá ser entregue até o dia 24/04/2015 – digitado e com o 

nome dos participantes. 

 Será avaliado o conteúdo, postura, criatividade, entonação da voz, 

originalidade e interpretação. 

 Tempo máximo: 10 minutos 

Inscrições: A inscrição deverá ser feita na sala da Coordenação, com a 

Orientadora Educacional, no período de 30/03/2015 a 17/04/2015. 

Observação.: Os trabalhos deverão ser entregues até o dia 24/04/2015. 

Premiação e critérios para premiação:  

 Por ordem de classificação, todos os 1ºs, 2ºs e 3ºs lugares, de cada 

categoria, receberão premiação (troféus?). 

 Todos os participantes receberão certificado de participação. 

Critérios de desempate: Em caso de empate, a comissão julgadora decidirá, 

sobre os trabalhos apresentados, aqueles que melhor representem os objetivos 

do concurso.  



Comissão organizadora e avaliadora: A comissão será composta pelo grupo 

gestor da Etec São Mateus, divididos em escalas conforme a disponibilidade 

fornecida pelos mesmos. 

Considerações gerais: Os professores poderão auxiliar os alunos na 

elaboração dos trabalhos e apresentações, incentivando assim um trabalho 

interdisciplinar. 

 

MODELO DE INSCRIÇÃO 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DO FESTIVAL DE TALENTOS DA ETEC 

SÃO MATEUS 

 

Nome(s) e série(s) do(s) participante(s): 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Atividade proposta (categoria): 

(   ) musica  (   ) dança  (   ) poema  (   ) desenho  (   ) fotografia  (   ) teatro 

Descrição da atividade: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Recursos Técnicos que irá utilizar: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 


