
EDITAL MUSIC FESTIVAL 2020 - COLEGUIUM  
 
Estão abertas as inscrições para o Music Festival 2020! Por meio desse evento, temos o objetivo de 
incentivar a criatividade e o desenvolvimento dos alunos, promover a criação artístico-musical, 
perceber a música como objeto de conhecimento, tornar o ambiente escolar mais vivo e prazeroso, 
valorizar as produções culturais e integrar família, escola e comunidade. 
 

 1. INSCRIÇAO 

1.1 As inscrições para o Festival ocorrerão, pelo Instagram, do dia 02 de Novembro, a partir das 12:00, 
até as 23:59h do dia 12 de Novembro de 2020. Os interessados devem postar um vídeo de até um 
minuto em seu feed utilizando a #musicfestivalcoleguium2020, enviar o nome, unidade e ano/série por 
mensagem direta para o perfil do Coleguium no Instagram e marcar o Instagram do Coleguium 
(@coleguium). Somente os 16 primeiros inscritos de cada categoria serão selecionados. 

1.1.1 O Music Festival Coleguium será dividido em 2 Categorias, sendo a Categoria UM (do 6° 
ao 8°) e a Categoria DOIS (do 9° à 3º série). 

1.1.2 Ao completar todas as vagas, as inscrições serão encerradas por meio de um aviso no 
perfil oficial do Coleguium no Instagram. 

1.1.3 Os selecionados serão divulgados no dia 13 de Novembro, às 14:00, no perfil oficial do 
Coleguium no Instagram. 
 
1.2 Requisitos necessários para a inscrição:  
 
Somente poderão se inscrever estudantes do Coleguium que estejam cursando do 6° ano do Ensino 
Fundamental II à 3a série do Ensino Médio, devendo ser observados os seguintes critérios: 

1.2.1 Cada estudante só poderá concorrer com uma canção. 

1.2.2 A canção, obrigatoriamente, tem que ser interpretada apenas pelo estudante. Não será 
permitido o acompanhamento instrumental por outra pessoa que não seja o aluno. 

1.2.3 A inscrição deverá ser individual, não sendo permitido duplas. 

1.2.4 O uso de instrumental/backing track/karaoke é permitido. 

1.3 Sobre a desclassificação prévia:  

1.3.1 O material sonoro que estiver inaudível e/ou identificado de forma confusa será 
automaticamente desclassificado.  

1.3.2 Serão desclassificadas, na pré-seleção, as músicas cujo conteúdo desrespeite as 
diferenças individuais relacionadas a credos, culturas, etnias e visões políticas. 

1.3.3 O candidato que não cumprir as exigências do Edital será automaticamente 
desclassificado.  

1.3.4 O candidato que postar o vídeo sem usar a #musicfestivalcoleguium2020 e marcar o 
Instagram do Coleguium será desclassificado. 



1.3.5 O candidato que postar o vídeo usando a #musicfestivalcoleguium2020 e não marcar o 
Instagram do Coleguium será desclassificado. 

1.3.6 O candidato que postar o vídeo sem usar a #musicfestivalcoleguium2020 e não marcar 
o Instagram do Coleguium será desclassificado. 

2. PRIMEIRA FASE 

2.1 A Primeira Fase será dividida em 2 Categorias, sendo a Categoria UM (do 6° ao 8° ano) e a 
Categoria DOIS (do 9° ano à 3º série). Serão selecionadas apenas 16 participantes de cada categoria, 
divididos em 4 grupos de 4 participantes. Os vencedores de cada grupo serão classificados para a 
final. 

2.2 A inscrição será computada a partir da postagem do vídeo da performance, marcando o 
@Coleguium e a #MusicFestivalColeguium2020. É obrigatório seguir o perfil @Coleguium e deixar o 
perfil no Instagram como público. 

3. SEGUNDA FASE 

3.1 Serão feitos EMBATES entre os 4 participantes de cada grupo, do dia 16 ao dia 25 de novembro, 
em que o mais votado de cada grupo será classificado para a final. O vídeo de inscrição será postado 
no perfil oficial do Coleguium, e a votação será feita nos stories do mesmo perfil. Será usada a 
ferramenta de QUIZ do Instagram, sendo IGNORADA a opção obrigatoriamente correta da ferramenta. 

3.2 Os 8 finalistas (4 da Categoria UM e 4 da Categoria DOIS) serão divulgados no dia 27 de novembro, 
no stories do perfil @Coleguium. 

4. FINAL 

4.1 A Final será por meio de uma Live, no Youtube, em que os participantes deverão enviar um vídeo, 
até o dia 02 de dezembro, apresentando outra performance de uma música completa (com duração 
de, no máximo, 4 minutos) para o e-mail comunicacao@coleguium.com.br e participarão de uma 
reunião, por meio da ferramenta Google Meet, para fins de interação e conversa. As performances 
serão avaliadas pelo público, e a votação será feita por meio da ferramenta de QUIZ do Instagram, 
sendo IGNORADA a opção obrigatoriamente correta da ferramenta. A performance da final deve seguir 
as mesmas regras da inscrição. Data da final: 04 de Dezembro de 2020. 

4.2 O vídeo NÃO deverá ser postado nas redes sociais do finalista, sob pena de desclassificação. 


