FESTIVAL DA CANÇÃO INFANTIL – FEMA
Regulamento
1- Local e data: Clube Concórdia – 26/03/2019
2- Local das Inscrições: Nas Secretarias das Unidades I e IV, da FEMA.
3- Taxa de Inscrições: R$ 15,00.
4- As inscrições serão efetuadas de 7 a 20 de março/2019. Todos os dados da ficha
de inscrição deverão ser preenchidos corretamente e a ficha entregue nas secretarias
da FEMA. Os dados desta Ficha também deverão ser obrigatoriamente enviados
para o e-mail: imprensa@fema.com.br para confirmação de sua inscrição.
05- Na noite do Festival da Canção, será cobrado ingresso simbólico no valor de R$
5,00 para alunos da FEMA e R$10,00 para a comunidade, que será revertido em
auxílio ao pagamento das despesas do evento.
06- Haverá uma premiação para melhor torcida organizada. Os critérios de avaliação
da melhor torcida serão uniforme, animação, respeito aos concorrentes, faixas. É
PROIBIDO o uso de papel picado e manifestações da torcida durante a(s)
interpretação(s) do(s) candidato(s), caso aconteça, a torcida será automaticamente
desclassificada.
07- Premiações e Categorias: Serão premiados os classificados do 1º ao 3º lugar.
- Categoria 4 anos: Pré I
- Categoria 5 anos: Pré II
- Categoria 6 e 7 anos: 1º Ano
08- Todos os candidatos receberão medalhas de participação.
09- Abertura do Festival será às 18h30min.
10- É permitido inscrição individual, dupla e trio.
11- Não é permitida a troca de música. A música inscrita previamente deverá ser
interpretada.
12- As apresentações seguirão em ordem conforme as categorias descritas neste
regulamento.
13 - O corpo de jurados, na noite do Festival, será composto por pessoas capacitadas
para a referida avaliação. Sendo os critérios avaliados: afinação, ritmo, melodia,
timbre, interpretação, dicção e postura.
14- O Festival da Canção FEMA busca identificar talentos musicais da Instituição, com
o objetivo de valorizar esses talentos contribuindo para o crescimento intelectual e
social.
15- Os casos omissos ao regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora
do Festival.

PREMIAÇÃO
Festival da Canção Infantil – FEMA

1º lugar: R$ 100,00 + livro +troféu
2º lugar: R$ 75,00 +livro + troféu
3º lugar: R$ 50,00 + livro + troféu
TROFÉUS
- Música mais popular
- Fofura do Festival
- Torcida mais animada

