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2º “CANTA AÍ” – FESTIVAL DE VIDEOKÊ DE JAGUARIÚNA E REGIÃO 

A Secretaria de Turismo e Cultura de Jaguariúna tem a honra de convidar artistas, 

cantores, não-cantores, pessoas que gostem de soltar a voz, da cidade Jaguariúna e 

Região para participarem do 2º “CANTA AÍ” KIDS E TEENS – Festival de Videokê de 

Jaguariúna e Região. O evento acontecerá no Teatro Municipal Dona Zenaide de 

Jaguariúna, no dia 19 de Janeiro de 2020, domingo, a partir das 18h.  

O evento tem como objetivo além de entretenimento, revelar novos talentos, estimular a 

capacidade de atuar em publico, promover um espetáculo musical com participação de 

pessoas comuns que gostem de soltar a voz. 

Para participar os interessados poderão se inscrever pelo e-mail fornecido no 

regulamento abaixo e a participação não terá nenhum custo para participantes, bem 

como a população poderá conferir gratuitamente a noite do Festival. Maiores 

informações: 3867-2404 ou 3867-4223 ou pelo e-mail: cultura@jaguariuna.sp.gov.br . 

 

REGULAMENTO 

 

1-       O 2º. “CANTA AÍ” KIDS E TEENS – Festival de Videokê de Jaguariúna e Região 

realizar-se-á no dia 19 de Janeiro de 2020,  sábado, a partir das 18h00, no Teatro 

Municipal Dona Zenaide em Jaguariúna, localizado a rua Alfredo Bueno, 1135 – Centro 

– Jaguariúna-SP. 

 

2-    Serão selecionados até 06 (seis) participantes (crianças e adolescentes) que se 

apresentarão no palco do Teatro para a avaliação de uma comissão julgadora. A 

performance ou atuação do artista, cantor ou não-cantor, deverá ser realizada através 

de música em formato de videokê que será fornecida pela organização do evento. 

3-  As músicas serão divididas em 01 (uma) categoria que será a seguintes: MÚSICAS 

DE TODOS OS TEMPOS. 
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4-    As inscrições deverão ser realizadas por um maior de 18 anos responsável pela 

criança ou adolescente exclusivamente pelo e-mail: cultura@jaguariuna.sp.gov.br,  até 

o preenchimento das vagas. O período para inscrição ocorrerá de 08 à 17 de Janeiro de 

2020. As inscrições poderão terminar antes do prazo estipulado, se forem preenchidas 

TODAS as vagas oferecidas. OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: No assunto do e-mail deverá 

estar escrito da seguinte forma: “2º “CANTA AI” KIDS E TEENS – FESTIVAL DE VIDEOKÊ 

– INSCRIÇÃO – (Nome do Artista). 

Parágrafo I: Poderão se inscrever no festival: artistas, cantores, não-cantores, que 

sejam tenham idade entre 04 e 15 anos, desde que inscrito pelo seu responsável maior 

de 18 anos e desde que obedeçam os seguintes critérios: 

I) O responsável pela inscrição deverá ser legalmente capaz e responsável 

legal pela criança ou adolescente; 

II) Sejam residentes em Jaguariúna e Região;  

III) Não guardem parentesco de primeiro e segundo grau com membros da 

Comissão Julgadora do Concurso. 

Parágrafo II: É permitida a inscrição de duplas para uma mesma performance, desde 

que obedeçam todos os critérios do regulamento. É importante ressaltar que caso a 

dupla seja a vencedora do festival, o prêmio será dividido igualmente entre os 

participantes. Em caso de dupla 01 (um) responsável eleito pela dupla deverá ser o 

responsável pela inscrição. 

 

5-      A performance no palco deverá ser acompanhada de adereços ou penduricário 

que façam referência a categoria sorteada para o(a) cantor(a). É OBRIGATÓRIA A 

UTILIZAÇÃO DE ADEREÇOS OU PENDURICÁRIOS DURANTE AS PERFORMANCES. O não 

cumprimento acarretará na desclassificação imediata do participante. 
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Parágrafo único: A organização do evento oferecerá uma arara (cabideiro) com alguns 

desses materiais para serem utilizados pelos participantes, o que não impede que o 

participante traga vestimenta, adereço ou penduricário para a performance. 

6- A Secretaria de Turismo e Cultura oferecerá uma premiação no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) ao artista, cantor, não-cantor ou dupla vencedor(a) em 1º lugar. 

Este pagamento deverá ser realizado em até 45 (quarenta e cinco dias) dias após a 

realização do Festival e após a entrega da documentação necessária que será solicitada 

ao responsável maior de 18 anos pelo vencedor. 

7-  A Performance Artística deverá ter o tempo máximo da música sorteada, não 

podendo exceder a performance além do tempo. No caso do artista exceder o tempo 

limite, o mesmo, estará automaticamente desclassificado. 

8-  Durante as apresentações, será proibido sob pena de desclassificação: 

a) Uso de nudez;  

b) Performances em grupo;  

c) Abandono do Teatro;  

d) Uso de animais;  

e) Uso de chamas, fogo ou materiais de alta combustão;  

f)  Veiculação de mensagem comercial, político-partidária, que represente alguma 

ofensa às leis ambientais, às mulheres, crianças, aos jovens, idosos, 

afrodescendentes, povos indígenas, povos ciganos, comunidades tradicionais, à 

população de baixa renda, às pessoas com deficiência, às lésbicas, aos gays, 

bissexuais, travestis, transexuais ou que expressem qualquer outra forma de 

preconceito e discriminação. 

g) Cenário fixo, efeitos de maquinários, objetos que possam danificar o palco ou que 

sirvam de ameaça à plateia, nenhum recurso cênico que possa prejudicar as 

apresentações posteriores como: vela, óleo, purpurina, talco, água, entre outros. 
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9-  Não haverá cobrança de taxa de inscrição aos participantes. 

 

10-      No ato da efetivação da inscrição, o(a) responsável pelo(a) candidato(a) deverá 

encaminhar a ficha de inscrição devidamente preenchida inclusive com cópia do RG, 

CPF, PIS e Comprovante de Residência do responsável maior de 18 anos e cópia do RG 

da criança ou adolescente. 

 

11-      O(s) participante(s) deverão estar no Teatro Municipal Dona Zenaide 

pontualmente às 16h no dia do evento, para se reunirem com a comissão organizadora 

e se informarem sobre qual será a ordem de apresentação. 

 

12- A decisão da comissão julgadora é soberana, incontestável e irrevogável. As 

notas serão de 0 a 5 pontos, podendo ser fracionado e obedecerão os seguintes 

critérios: 

a) Afinação e Ritmo; b) Criatividade; c) Figurino; d) Interpretação; e) Torcida. 

Parágrafo Único: O PARTICIPANTE PODERÁ LEVAR TORCIDA, QUE PODERÁ SE 

MANIFESTAR APENAS DURANTE A APRESENTAÇÃO DO SEU PARTICIPANTE. CASO SE 

MANIFESTE EM OUTRA PERFORMANCE, INDEPENDENTE DA MANIFESTAÇÃO, SERÁ 

CONTABILIZADA COMO PONTUAÇÃO AO PARTICIPANTE QUE ESTIVER REALIZANDO A 

PERFORMANCE NAQUELE MOMENTO. 

Parágrafo I: A nota de cada concorrente será dada pela soma das notas individuais de 

todos os membros da Comissão Julgadora; 

 Parágrafo II: Será considerado vencedor(a) do Festival o(a) candidato(a) que obtiver a 

maior soma global de notas; 

Parágrafo III: Em caso de empate entre dois ou mais candidatos(as), será adotada a 

seguinte ordem e critérios para classificação:  

1º) Maior nota global no quesito  TORCIDA; 
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2º.) Maior nota global no quesito Afinação e Ritmo;  

3º) Maior nota global no quesito Figurino; 

4º) Maior nota global no quesito Interpretação; 

Importante: Persistindo o empate após o uso de todos os critérios listados no 

Parágrafo II, os responsáveis maiores de 18 anos pelos(as) candidatos(as) dividirão o 

título, responsabilizando integralmente pela partilha da premiação. 

     

13-    A Secretaria de Turismo e Cultura de Jaguariúna oferecerá aos participantes: 

- 01 palco para apresentação no tamanho de 09m largura X 06m de profundidade X 

05m de altura. 

- Camarins que deverão ser revezados ou compartilhados pelos participantes. 

- Sistema de sonorização e iluminação padrão para todos os participantes. 

- Certificado de participação. 

 

14-     A Prefeitura de Jaguariúna está isenta de quaisquer encargos ou despesas do(a) 

participante referentes a transporte, alimentação, produção, maquiagem, figurino ou 

objetos utilizados para produção e realização da performance. 

 

15- Ao se inscrever o(a) candidato(a) e seu responsável maior de 18 anos estão cientes 

que têm total responsabilidade sobre a performance apresentada ou sobre quaisquer 

ônus recorrentes desse trabalho.  

Parágrafo I: O(a) candidato(a) e seu responsável legal maior de 18 anos estão cientes 

das regras do festival e concordam com as mesmas, bem como de todas as 

responsabilidades como: transporte, alimentação e despesas com os participantes. 
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Parágrafo II: O(a) candidato(a) e seu responsável legal maior de 18 anos ao se 

inscreverem concordam, autorizam e cedem gratuitamente a utilização da imagem e 

áudio desse trabalho artístico, bem como a imagem e vozes durante todo o evento, 

para fins de utilização pela Prefeitura do Município de Jaguariúna para fins de 

promoção, divulgação, prestação de contas, informação a população em qualquer 

material a ser produzido pela municipalidade e divulgado em quaisquer meios de 

comunicação como: Vídeo, Cinema, Televisão, Radiodifusão, Telões, Redes Sociais, 

Internet, Material Gráfico de qualquer tipo e modo de distribuição, a qualquer tempo e 

prazo. 

 

15- Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão técnica 

do festival. 
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO E TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

(Esta ficha de inscrição deve ser preenchida com letra de forma ou por editor de texto) 

DADOS DO(A) PARTICIPANTE (CANDIDATO(A) CRIANÇA OU ADOLESCENTE): 

NOME: _______________________________________________________________ 

IDADE: ________________  CIDADE: ______________________________________ 

NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL MAIOR DE 18 ANOS PELO(A) CANDIDATO(A): 

NOME: ______________________________________________________________ 

RG:______________________________ CPF: ________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________, Nº_______ 

Bairro: ____________________________ Cidade: _____________________________ 

CEP: ________________________ Telefones: _________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________ 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO e COMPROMISSO 

Eu, ____________________________________________________, responsável legal pelo(a) menor 

_______________________________________________________, autorizo meu(mihha) _________ 

____________ (colocar o grau de parentesco com a criança ou adolescente) a participar do 2º. “CANTA 

AÍ” KIDS E TEENS – Festival de Videokê de Jaguariúna e Região no dia 19 de Janeiro de 2020 e declaro 

que estou ciente e concordo com todos os termos do regulamento e comprometo-me a leva-lo e estar 

presente no local durante todo o tempo necessário para participação da criança ou adolescente. 

_________________, ___ de ___________________ de 2020. 

___________________________ 

Assinatura(s) do Responsável pelo participante 

(Anexar cópia do RG, CPF, PIS e Comprovante de Residência do responsável legal maior de 18 anos pelo participante 

e RG do participante)  - A inscrição deverá ser realizada em um único e-mail. 
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Listagem das músicas que poderão ser executadas durante o concurso: 

CATEGORIA: MÚSICA DE TODOS OS TEMPOS 

 

1- Bang – Anitta 

2- Show das Poderosas – Anitta 

3- Lua de Cristal – Xuxa 

4- Pluct, Plact, Zoom – Raul Seixas 

5- Ao vivo e a Cores – Matheus e Kauan e Anitta 

6- Te assumi pro Brasil – Matheus e Kauan 

7- Dona Maria – Thiago Brava 

8- Parte do Seu Mundo – A Pequena Sereia 

9- Saber quem sou – Moana 

10- Livre estou – Frozen 

11- Para a Bela e a Fera – A Bela e a Fera 

12- Essa noite o Amor Chegou – Rei Leão 

13- Um mundo Ideal – Aladdin 

14- Hakuna Matata – Rei Leão 

15- Corpo Sensual – Pablo Vittar 

16- Robocop Gay – Mamonas Assassinas 

17- Brasília Amarela – Mamonas Assassinas 

18- Paradinha – Anitta 

19- Poeira – Ivete Sangalo 

20- Loka – Simone Simária e Anitta 

21- Quatro Estações – Sandy e Junior 

22- Eu acho que pirei – Sandy e Júnior 

23- Aquarela – Toquinho 

24- O nome dela é Jennifer – Gabriel Diniz 

25- Unidunitê – Trem da Alegria 

26- Abecedário da Xuxa – Xuxa 

27- Arco Íris – Lorena Queiroz 

28- Superfantástico – Balão Mágico 

29-  Extravasa – Claudia Leite 

30- Cheguei - Ludimila 


