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REGULAMENTO 
 

O Festival Regional Vozes da Nossa Escola é um evento inserido na programação da “Semana 

Regional das Artes 2021” promovido pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e 

Tecnologia/Direção Regional de Educação, operacionalizado pela Direção de Serviços de 

Educação Artística/DSEA, tendo com principal objetivo a promoção de vozes solistas de alunos 

das escolas do 1.º CEB da RAM. 

 

1. Modelo de participação: 

• Os alunos participantes terão que ser propostos pelo seu respetivo docente Expressão 

Musical e Dramática/Áreas Artísticas; 

• Os Docentes que pretendam propor alunos a este Festival deverão enviar uma gravação 

(formato vídeo) com uma performance do aluno até ao dia 11 de junho de 2021 para o 

seguinte email: ser_guima@edu.madeira.gov.pt;  

• Cada docente poderá indicar até ao número máximo de quatro vozes; 

• A música interpretada na gravação, para efeitos de seleção dos doze finalistas, deverá ser 

a do participante no Festival Regional Vozes da Nossa escola; 

• A concurso, não é permitida a repetição de temas. Na eventualidade de duas ou mais 

vozes selecionadas terem a mesma opção de repertório, terá de haver alteração do 

mesmo. Essa indicação de alteração será transmita ao docente no dia 16 de junho de 

2021. Os critérios utilizados para definição da alteração do tema a interpretar são os 

seguintes: 

• 1.º critério – Melhor performance – mais adequada à voz a concurso; 

• 2.º critério – Ordem de chegada do vídeo; 

• A seleção dos alunos solistas concorrentes ao Festival será feita por um júri e terá em 

conta os seguintes critérios: perfil vocal, afinação, expressividade. 

• Identificados os alunos selecionados, os respetivos professores serão informados da 

decisão do júri, até ao dia 16 de junho de 2021; 

• O evento terá o caráter de competição, sendo premiadas as três melhores performances 

em competição, estando também previstos certificados de participação para todos os 

concorrentes. 
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2.  Número de alunos participantes: 

• Haverá um total de doze participações a concurso. 

 

3. Júri: 

• Nos dois momentos de seleção – seleção dos doze finalistas e festival – o júri será 

constituído por professores especializados na área de educação, canto e voz. 

 

3. Reportório:  

• O reportório a ser interpretado neste Festival deverá ser exclusivamente de edições do 

Festival da Canção Infantil da Madeira, ou originais, cujo seu autor cederá integralmente 

os seus direitos à organização do evento. 

 

4. Suportes instrumentais (áudio) e acompanhamento:  

• No caso dos suportes instrumentais serem do Festival da Canção Infantil da Madeira, 

poderão ser utilizados com ou sem apoio do coro. Quanto aos suportes instrumentais 

originais, deverão privilegiar a voz solista. 

 

Para eventuais esclarecimentos, contactar o coord. regional de áreas artísticas – Sérgio 

Guimarães – através do email: ser_guima@edu.madeira.gov.pt 

 


