Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de São João da Barra
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

IV FESTIVAL DA CANÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS - FESTEJA

 REGULAMENTO DO III FESTIVAL DA EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS

Tema: “Vencer a si próprio é a maior das vitórias!”

01- Da realização:
O FestEJA (Festival da Educação de Jovens e Adultos) é um
projeto realizado pela Secretaria Municipal de Educação e
Cultura, por meio da Coordenação da Educação de Jovens e
Adultos.
No ano corrente iremos realizar a 4ª edição, a realizar-se no dia
23 de setembro, às 18h, no Cine Teatro São João.

02- Do objetivo:
O projeto tem como principal objetivo proporcionar aos alunos
uma oportunidade de revelar seus talentos na área musical, e
também que ultrapassem os muros da escola, tornando-se
protagonista desses momentos.

03- Da Organização do Concurso
I - 1º segmento ficará com apresentações de paródias.
II - 2º segmento com músicas autorais.
III – Se a escola só tem o 1º segmento irá inscrever uma paródia,
se tem só o 2º segmento, irá inscrever uma canção autoral, se
tiver ambos segmentos, uma inscrição de cada.
IV – As paródias não irão competir com as músicas autorais.
V – Qualquer profissional da escola, da comunidade ou parente
na área musical poderá ajudar na elaboração da mesma. O
importante é que seja em conjunto com nossos alunos.
VI – As apresentações poderão ter músicos profissionais no
acompanhamento.
VII – Fica obrigatório que a canção seja interpretada (cantada)
por alunos da Educação de Jovens e Adultos. Cabe tanto para
paródia ou a canção autoral.
VIII – Fica a critério de cada unidade escolar, se a canção será
interpretada por um aluno, dupla ou vários (coral).
04- Das inscrições:
I-

IIIIIIVV-

As inscrições poderão ser realizadas na Secretaria Municipal
de Educação, com a Coordenação Pedagógica da EJA ou
enviadas para o email: joycesenaejasjb@gmail.com ou
ainda, por meio do whatsApp (22) 99868-3799 ou (22) 999515355.
O período de inscrição será de 12 à 16 de setembro.
Na modalidade paródia, além da cópia da paródia, deverá
também ser entregue a cópia da música original.
Na modalidade autoral deverá ser entregue a letra da
música.
A escola deverá preencher e entregar a ficha de inscrição que
estará em anexo desse regulamento.

05- Da premiação:
 Serão premiados as três primeiras paródias, como também as três
melhores canções autorais. Também será premiado o Melhor
Arranjo e o Melhor Intérprete.
 Na categoria Melhor Arranjo, somente estarão concorrendo as
canções autorais.
 E na categoria Melhor Intérprete todos os inscritos, independente
de paródia ou canção autoral.

FICHA DE INSCRIÇÃO

Unidade Escolar: __________________________________________________

Modalidade:

(

) Paródia

(

) Autoral

Intérprete (s): _____________________________________________________

Autor do Arranjo (modalidade autoral): ______________________________

Título da música: __________________________________________________

Declaro estar ciente e de acordo com o regulamento.

__________________________________________
Responsável pela unidade escolar

