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I FESTIVAL DE TALENTOS CJMM 2018 
 
Objetivo  
Valorizar, difundir e prestigiar as melhores ideias e talentos de nossa instituição de ensino, 
adquiridas nas diversas aptidões e habilidades como a música, a dança, a dublagem, o humor, etc., 
valorizando o dom artístico dos alunos do Colégio JM Monteiro. 
 
Justificativa 
No decorrer dos últimos anos tem-se percebido que muitos de nossos alunos possuem dons artísticos, 
ficando limitados a apresentarem-se em pequenos grupos, levando-nos assim a ideia de mostrar 
para a comunidade escolar esses dons, viabilizando no Colégio um dia de apresentações no palco, 
estimulando cada vez mais o nosso aluno e oferecendo uma oportunidade de valorizar o dom 
artístico que cada um possui. 
 
 

REGULAMENTO 

 

 Do local e data de realização do evento 
 O evento será realizado no Colégio JM Monteiro, no dia 11 de agosto de 2018, a partir das 

08h30min. 

 

 Quanto à participação: 
 A participação é somente aberta para alunos do Colégio JM Monteiro que pode ou não optar 

por se apresentar junto a um familiar; 
 A participação pode ser individual ou em grupo; 
 Todas as apresentações devem estar de acordo com as normas e costumes dos padrões da 

escola; 
 Para participar o candidato deve ler atentamente o regulamento dando importância aos prazos 

e as regras estipuladas. 
 

 Quanto às inscrições: 
 Não haverá taxa; 
 Cada candidato poderá se apresentar uma única vez; 
 Serão abertas as inscrições a partir da pré-seleção; 
 Deve-se preencher a ficha de inscrição corretamente com seus dados pessoais e estando de 

acordo com o regulamento; 
 Data final para entrega das inscrições até o dia 10/08/2018. 
 

 Quanto à apresentação: 
 O Festival de Talentos ocorrerá no Colégio, os candidatos poderão e deverão convidar seus 

colegas, amigos e familiares a estarem presentes e prestigiando as  apresentações; 
 A apresentação terá um tempo de no máximo 10 (dez) minutos e toda e qualquer produção 

para viabilizar a apresentação artística é de total responsabilidade do candidato. 
 

 Categorias: 
 Humor/piadas; 
 Canto; 
 Dança; 
 Desenho; 
 Instrumento. 
 



 Critérios Gerais de Avaliação 
 Resposta do público (capacidade de atrair o público, chamar atenção); 
 Presença de palco (elegância, figurino, confiança, desenvoltura); 
 Originalidade (criatividade, engenhosidade, diferente das demais); 
 Técnica (nível de dificuldade); 
 Conteúdo (traz mensagens positivas); 
 Pontualidade (desconto de pontos caso atrase). 
 

 Premiação: 
 Os talentos que se apresentarem serão avaliados por uma comissão julgadora que premiará 1º, 

2º e 3º lugar entre as categorias e segmentos.  
 

 Considerações finais: 
 O evento será aberto apenas para os convidados dos classificados (amigos, familiares) e 

colaboradores. No evento os convidados poderão ajudar os alunos; 
 A inscrição no concurso implica em plena aceitação do presente regulamento. Os casos omissos 

serão resolvidos pela comissão, em caráter irrecorrível; 
 Eventuais casos omissos neste regulamento serão analisados pela comissão julgadora, que dará 

parecer final sobre a questão, não cabendo recursos, a qualquer título, sobre sua decisão. 
 
 

Itarema-CE, 01 de julho de 2018. 


