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REGULAMENTO

O Festival juvenil "Vozes da nossa Escola" é um evento inserido na programação da "Semana

Regional das Aftes 2022" promovido pela Secretaria Regional de Educaçâo, Ciência e

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

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

dos 2.o e 3.o Ciclos do Ensino Básico das escolas dos municípios da RAM (alunos do 5.o ao 9.o

anos).

1. Modelo de participação:

r O aluno participante deverá ser proposto pelo professor de Educação Musical (quando se

aplique) ou pelo Diretor de Turma.

. Cada docente poderá indicar até ao número máximo de três alunos;

. Os Docentes que pretendam propor alunos a este Festival deverâo enviar uma gravação

(formato vídeo) com uma performance do aluno até ao dia 27 de maio de 2022 para o

seguinte email: catarinaqomesS3@edu.madeira.qov.pt ;

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

a mesma que será apresentada pelo aluno no Festival;

o A concurso, não será permitida a repetição de temas. Na eventualidade de duas ou mais

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

mesmo. Essa indicação de alteração será dada ao docente no dia 03 de junho de 2022.

Os critérios utilizados para mudança de tema:

. 1.o critério - Melhor performance - mais adequada àvoz a concurso;

. 2.o critério - Ordem de inscrição do vídeo.

. A seleção dos alunos solistas será feita por um júri, com base nos seguintes critérios: perfil

vocal (colocação, qualidade, articulação), afinação, interpretação (expressividade).

. Posteriormente, serão identificados os alunos selecionados e os professores em questâo

serão informados da decisão do júri até ao dia 03 de junho de 2022.

. O evento terá o caráter de competição. Aos três primeiros classificados, será atribuído um

troféu, estando também prevista a entrega de certificados de participação para todos os

intervenientes.
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2. Número de alunos participantes:

. Haverá um totalde doze participações a concurso

3. Júri:

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

avaliará os dois momentos de seleção: seleçáo dos doze finalistas a festival.

4. Reportório:

. O reportório a ser interpretado neste Festival deverá ser exclusivamente de ediçoes do

"Festivalda Canção lnfantil da Madeira", ou do "Festival lnfantojuvenil da Madeira", ou de

outros festivais com temas de compositores madeirenses, ou repertório original com letra

em português, adequado à faixa etária dos alunos e cujo autor ceda integralmente os seus

direitos à organização do evento.

5. Suportes instrumentais (áudio) e acompanhamento:

. No caso dos suportes instrumentais serem do Festival da Canção lnfantil da Madeira ou

do "Festival lnfantojuvenil 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 a coord. regional das modalidades artísticas - Catarina
Gomes - através do email : catarin agomesS3@ed u.m adei ra.qov. pt
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