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1. Apresentação 

O 2º Festival Cultural do CPM – Curitiba/2020 é um evento com o objetivo de 

estimular a arte entre os alunos visando o intercâmbio de informação, gerando 

um evento social que proporcione o desenvolvimento criativo e cultural dos 

participantes.  

Será realizada mediante a inscrição nas categorias musical e artes visuais 

através de transmissões de vídeo e áudio em plataformas online. 

 

2. Objetivos 

 Promover a integração entre família, escola e comunidade escolar; 

 Contribuir para o desenvolvimento da produção artística; 

 Incentivar os alunos a demonstrar suas habilidades artísticas; 

 Promover a identificação de talentos; 

 

3. Cronograma 

Inscrições do dia 24/06/2020 até às 23h59min do dia 15/07/2020. 

A homologação das inscrições será divulgada em edital nas redes sociais do 

CPM no dia 17/07/2020. 

 

4. Categoria Musical 

4.1 Das Condições de Participação 

Poderão ser inscritos grupos instrumentais e vocais, sendo na categoria duo 

(dupla) ou solo. A categoria solo deve ser composta obrigatoriamente de aluno 

do CPM.  

O grupo musical categoria duo poderá ser composto da seguinte forma: a 

dupla, sendo ambos alunos do colégio ou, um aluno obrigatoriamente com um 



convidado, desde que este seja veterano, familiar, professor, militar e/ou 

funcionário do colégio.  

4.2 Tema 

A música ficará a critério do estudante, sendo vedadas canções com temas e 

palavras inapropriadas para o ambiente escolar/familiar. Não serão permitidas 

nas letras das músicas demonstrações contrárias à proposta pedagógica do 

Colégio da Polícia Militar do Paraná. 

 

5. Categoria Artes Visuais 

5.1 Das Condições de Participação 

Serão aceitos apenas trabalhos de  artes visuais (expressões artísticas) como: 

pintura, escultura, desenho e linguagem digital. 

Poderão ser inscritos somente alunos do CPM, na categoria individual com 

apenas um trabalho. Os trabalhos realizados na linguagem digital deverão ser 

por meio de programas que permitam a criação visual de cartazes e análogos.  

 

5.2 Tema 

Neste período de distanciamento/isolamento social são distintas as profissões 

que atuam diretamente ou indiretamente no combate à crise de saúde mundial. 

Estas profissões não podem interromper e/ou reduzir suas atividades e, mesmo 

nos bastidores estão expostas as ameaças do enfrentamento à Pandemia. 

Nesta perspectiva, produza um trabalho que remeta a todos aqueles que 

diuturnamente estão dedicando sua ocupação profissional em prol da 

coletividade.  

 

6. Das inscrições 

As inscrições são gratuitas e serão realizadas através da ficha de inscrição 

disponível no site do Colégio e, deverá ser preenchida e encaminhada para o 

e-mail direcaodeturno@colegiopmpr.com.br.  

Em anexo deverá também ser encaminhado um arquivo de áudio e vídeo da 

apresentação musical ou da apresentação da arte visual, explicando como foi 

realizado e esclarecendo sua idéias. Esse vídeo obrigatoriamente deve conter 

no mínimo de 1(um) minuto de duração e, no máximo 3 (três) minutos. Orienta-

se que o arquivo seja compartilhado em serviços de armazenamento em 
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nuvem (onedrive, googledrive, dropbox,etc) pelo e-mail 

direcaodeturno@colegiopmpr.com.br.  

A ficha de autorização legal do responsável e do direito do uso de imagem 

deverá ser encaminhada juntamente com a ficha de inscrição. 

 

6.1 Da análise das inscrições 

As inscrições que não atenderem as orientações deste regulamento não serão 

homologadas. Não serão aceitas inscrições fora do prazo sob qualquer 

hipótese. A decisão de eventual prorrogação de prazos de inscrição ficará 

inteiramente a critério e deliberação da Comissão Organizadora.  

 

7. Da Avaliação e seleção 

Os inscritos serão avaliados nos seguintes critérios: 

7.1 Categoria Musical 

a) Qualidade técnica: Afinação dos instrumentos e vozes, domínio da 

música, articulação da letra e das notas, interpretação;  

b) Organização do espaço e tempo para a apresentação; 

 

7.2 Categoria Artes Visuais 

a) Qualidade técnica: Vivacidade do traçado, originalidade, criatividade e 

impacto visual. 

b) Coerência com o tema e autenticidade da obra. 

 

Orientamos que os participantes acompanhem as redes sociais do colégio  

para novas informações do Festival. Eventuais dúvidas e esclarecimentos 

poderão ser sanados através do email direcaodeturno@colegiopmpr.com.br. 

 

 

Comissão Organizadora 
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