
     

4º Festival de Música - “Fest Canta & Encanta” 
 

PROGRAMAÇÃO 
 Início das inscrições: 05/05/2015  

 Término das inscrições dia 03/06/2015 às 19h00 

 Inscrições pelo link: http://goo.gl/forms/4wCH3SwbJZ 

 Início do “IV Fest Canta e Encanta” com apresentação livre de todas as 

categorias. 

 Dia 06/06 – 19h00  Apresentação Musical Livre (com todos os 

participantes). 

 Dia 20/06   Apresentação do Festival – 1ª Etapa 

 Dia 28/06  Apresentação final. 

 Premiação dos participantes com apresentação da música vencedora. 

 

REGULAMENTO 
1-Categorias: 

Cada participante cantará a sua música escolhida para apresentar em dupla ou 

individualmente, sendo necessário respeitar a faixa etária e categoria inscrita. 

As categorias do “IV Fest Canta e Encanta” serão: 

 Categoria até 13 anos no dia do encerramento do Festival dia 21/06. 

 As inscrições dos participantes em dupla, para efeito da faixa etária serão 

consideradas, a data de nascimento do participante de maior idade. 

 

2-Músicas: 

 No ato da inscrição o participante deverá preencher todos os campos 

solicitados, relacionados a música dos dias 20 e 28. 

 Título, autor e intérprete. 

 As músicas apresentadas nestas datas, são de livre escolha do participante, 

com o aval da organização. Fica a critério do participante, apresentar nas 

referidas datas músicas diferentes. 

http://goo.gl/forms/4wCH3SwbJZ


 As músicas registradas no ato das inscrições não poderão ser substituídas 

após o encerramento das inscrições (dia 03/06/2015). 

 Nas apresentações do Festival, a ordem será definida por sorteio, dentro de 

cada faixa etária, pela organização. 

 Não será aceita a apresentação de música com letras explícitas de incentivo a 

práticas e desagregação de valores morais. Ficando a critério da organização a 

avaliação e definição de exclusão.  

 Ficará a critério da organização a quantidade de classificados que participarão 

da etapa final (dia 28/06). 

 Em caso de impossibilidade da realização de uma das etapas será considerada 

a pontuação da única apresentação. 

 

3-Jurados: 

Os jurados serão dentro do possível, representantes de outras paróquias, e um 

representante da Fundação Cultural de Jacareí 

Os itens a serem avaliados, serão: 

 Afinação 

 Presença de palco 

 Manifestação do público 

 Interpretação 

 

4-Pontuação 

 A pontuação será de 5 a 10 pontos, sendo permitidos, pontos inteiros e 

meios. 

 

 


