
REGULAMENTO
1 Participantes

Podem participar do Festival alunos matricu-
lados no Colégio Notre Dame nos seguintes 
anos/séries:

6.º, 7.º, 8.º e 9.º anos do Ensino Funda- ▪
mental II (EF);
1.ª, 2.ª e 3.ª séries do Ensino Médio (EM). ▪

2 Expressões artísticas

2.1 AUTORIA E IDIOMA
Serão desclassificadas expressões artísticas 
que não obedeçam a estas condições:

terem sido a) criadas integralmente pelo pró-
prio autor; observação: esta regra não se 
aplica às expressões canto, declamação, monó-
logo e execução de instrumento musical, em que 
o artista normalmente se baseia em obra 
alheia;
terem como idioma a b) língua portuguesa, 
quando baseadas em linguagem verbal.

2.2 CATEGORIAS
2.2.1 Categorias gráficas
As expressões artísticas gráficas deverão en-
quadrar-se numa das seguintes categorias:

CONTO: texto em prosa em que se nar- ▪
ram as ações de um personagem principal, 
num espaço e num período de tempo de-
terminados;
CRÔNICA: texto em prosa em que se  ▪
apresentam as reflexões e impressões do 
autor sobre um acontecimento do cotidia-
no, experimentado ou percebido por ele;
POEMA: texto em verso (com ou sem mé- ▪
trica e/ou rima) em que se expressam as 
percepções e sensações do eu lírico;
EXPRESSÃO VISUAL ESTÁTICA: char- ▪
ge, desenho, pintura, fotografia, colagem.

2.2.2 Categorias audiovisuais e de 
movimento corporal
As expressões artísticas audiovisuais e de mo-
vimento corporal deverão enquadrar-se numa 
das seguintes categorias:

CURTA-METRAGEM: produzido em  ▪
vídeo com qualquer linguagem (live-action, 
stop motion, animação) e gênero (drama, co-
média, suspense, etc.);
EXPRESSÃO DRAMÁTICO-VOCAL: can- ▪
to, declamação, monólogo, stand-up comedy;
EXPRESSÃO CORPORAL: dança, mí- ▪
mica, performance esportiva;
EXPRESSÃO SONORO-INSTRUMEN- ▪
TAL: execução de música por meio de qual-
quer instrumento, convencional ou não.

2.3 TEMA
As produções deverão apresentar uma visão 
original do autor sobre o tema “Superação 
da violência e construção de uma cultura 
da paz”.

2.4 FORMATOS
2.4.1 Conto, crônica, poema
O texto deverá:

ser digitado no Google Docs e armazenado  ▪
no Drive do aluno (disponível com o e-mail 
@colegionotredame.com.br), tendo como 
nome de arquivo Segmento_Produção_
Pseudônimo* (ex.: EF_Conto_Fulano);
ser formatado com fonte Arial, corpo 12,  ▪
espaço entre linhas 1.0 (simples);
ter extensão de, no máximo, 3 páginas  ▪
(margens superior, inferior, esquerda e di-
reita de 2 cm).
ter o  ▪ *pseudônimo (nome fictício, para 
ocultar, da comissão julgadora, a iden-
tidade do autor) na 1.ª linha, seguido de 
salto de uma linha;
ter o título do texto (obrigatório) na 3.ª li- ▪
nha, seguido de salto de uma linha;
ter o corpo do texto iniciado na 5.ª linha. ▪

2.4.2 Charge, desenho, pintura, colagem
A partir da produção original (digital ou físi-
ca), deverá ser gerado um arquivo PDF, ar-
mazenado no Drive do aluno (disponível com 
o e-mail @colegionotredame.com.br), tendo 
como nome de arquivo Segmento_Produção_
Pseudônimo* (ex.: EF_Charge_Fulano).
Observação: quando a produção for feita à 
mão, deve-se armazenar no Drive uma digi-

talização suficientemente legível, em formato 
PDF, e entregar a arte original à coordenação 
do segmento.

2.4.3 Fotografia
A foto deverá:

ser armazenada no Drive do aluno (dispo- ▪
nível com o e-mail @colegionotredame.
com.br);
ter resolução mínima de 180 dpi; ▪
ser gravada em formato JPG/JPEG, tendo  ▪
como nome de arquivo Segmento_Foto_
Pseudônimo* (ex.: EF_Foto_Fulano).

2.4.4 Curta-metragem
O vídeo deverá:

ser armazenado no Drive do aluno (dispo- ▪
nível com o e-mail @colegionotredame.
com.br);
ter, no máximo, 6 minutos de duração; ▪
ser gravado em formato MP4, tendo como  ▪
nome de arquivo Segmento_Video_Pseu-
dônimo* (ex.: EF_Curta_Fulano).

2.4.5 Expressões dramático-vocais, 
corporais e sonoro-instrumentais
As expressões artísticas que se constituírem 
de canto, declamação, monólogo, stand-up comedy, 
dança, mímica, performance esportiva e execução de 
instrumento musical podem ser realizadas indivi-
dualmente ou em dupla, e deverão:

ser filmadas, dentro ou fora das dependên- ▪
cias do Colégio (procurando a melhor qua-
lidade de imagem e som possível);
ser gravadas em formato de vídeo MP4,  ▪
tendo como nome de arquivo Segmento_
Expressão_Nome(s)** (ex.: EF_Canto_Fu-
lano e Beltrano);
ser armazenadas no Drive do aluno (dis- ▪
ponível com o e-mail @colegionotredame.
com.br);
ter, no máximo, 6 minutos de duração. ▪

Opcionalmente, essas expressões podem ser 
realizadas também ao vivo (isso não dispen-
sa a entrega da filmagem), nos intervalos dos 
dias reservados na agenda (ver item 3.5).

** A identidade dos participantes destas categorias 
não é ocultada por pseudônimo.

3 Inscrição e participação

3.1 QUANTIDADE DE 
PARTICIPAÇÕES
Cada autor poderá concorrer com uma ex-
pressão artística em cada categoria apontada 
no item 2.2 do regulamento.

3.2 COMO SE INSCREVER
A inscrição no concurso é automática, por 
meio do compartilhamento da expressão ar-
tística armazenada no Drive, seguindo rigoro-
samente as instruções (ver itens 2.4 e 3.3).
Atenção:

ao se inscrever, o(s) aluno(s) autor(es) a) 
autoriza(m), preservando sua autoria, a di-
vulgação de seu trabalho pelo Colégio No-
tre Dame por meio físico ou eletrônico;
será considerado b) autor o aluno vinculado ao 
e-mail @colegionotredame.com.br a partir 
do qual for feito o compartilhamento;
para sinalizar que a expressão artística é re-c) 
alizada em dupla (apenas as indicadas no 
item 2.4.5), o arquivo deverá ser comparti-
lhado também com o outro integrante da 
dupla;
no caso dos d) curtas-metragens, é conside-
rado autor aquele que idealiza, produz e 
dirige a filmagem; colegas que venham a 
colaborar como atores convidados não 
concorrerão à premiação.

3.3 COMO PARTICIPAR
Uma vez finalizada, a produção deve ser com-
partilhada com a assistente de coordenação 
do segmento, Chreiscy Luzzi (chre@co-
legionotredame.com.br), dentro do prazo 
(ver item 3.5); caso tenha dúvidas sobre como 
fazer o compartilhamento no Drive, o aluno 
pode pedir ajuda ao setor de tecnologia da in-
formação do Colégio.

3.4 DATA-LIMITE PARA 
ALTERAÇÕES
Não serão consideradas alterações feitas nos 
arquivos após o prazo final para compartilha-

mento (19/9/18), pois nessa data será gerada 
uma cópia compartilhada apenas com o júri 
do concurso.

3.5 AGENDA
O compartilhamento da(s) expressão(ões) ar-
tística(s) deve ser feito seguindo esta agenda:

até 1/8/18 ▪ , para apresentação ao vivo (op-
cional) ou reprodução pública da gravação 
em 8/8/18;
até 8/8/18 ▪ , para apresentação ao vivo (op-
cional) ou reprodução pública da gravação 
em 15/8/18;
até 15/8/18 ▪ , para apresentação ao vivo 
(opcional) ou reprodução pública da gra-
vação em 22/8/18;
até 28/8/18 ▪ , para apresentação ao vivo 
(opcional) ou reprodução pública da gra-
vação em 5/9/18;
até 5/9/18 ▪ , para apresentação ao vivo (op-
cional) ou reprodução pública da gravação 
em 12/9/18;
até 12/9/18 ▪ , para apresentação ao vivo 
(opcional) ou reprodução pública da gra-
vação em 19/9/18;
até as 23h59 de 19/9/18 ▪  (prazo final), sem 
a possibilidade de apresentação ao vivo ou 
reprodução pública da gravação.

Atenção:
devem-se seguir rigorosamente as instru-a) 
ções de formato (item 2.4) e compartilha-
mento (item 3.3);
quando houver a opção pela apresentação b) 
ao vivo (apenas para as expressões indica-
das no item 2.4.5), deve-se escrever “Que-
ro (ou queremos) apresentar ao vivo” no 
espaço para comentário que aparece ao se 
compartilhar no Drive;
se a quantidade de participações inscritas c) 
ultrapassar o tempo reservado para apre-
sentação ao vivo ou exibição, será feita au-
tomaticamente uma reserva para a semana 
seguinte, com aviso ao(s) autor(es).

4 Seleção e premiação

4.1 QUANTIDADE DE VENCEDORES
Será escolhida uma produção de cada cate-
goria, compondo ao todo 8 (oito) categorias 
vencedoras, com a possibilidade de duplas 
vencedoras apenas nas três categorias repre-
sentadas no item 2.4.5.

4.2 FORMA DE SELEÇÃO
A seleção das melhores expressões artísticas 
será realizada por voto popular e júri, da se-
guinte forma:
4.2.1 Categorias gráficas

Avaliação realizada por júri composto por  ▪
profissionais do Colégio Notre Dame e 
pais ou responsáveis, que não terão aces-
so à identidade dos autores das expressões 
concorrentes; peso: 2;
Avaliação realizada por voto popular, po- ▪
dendo votar alunos e profissionais do Co-
légio Notre Dame, que não terão acesso à 
identidade dos autores das expressões con-
correntes; peso: 1.

4.2.2 Categorias audiovisuais e de 
movimento corporal

Avaliação realizada por júri composto por  ▪
profissionais do Colégio Notre Dame e 
pais ou responsáveis; peso: 1;
Avaliação realizada por voto popular, po- ▪
dendo votar alunos e profissionais do Co-
légio Notre Dame; peso: 1.

4.3 PREMIAÇÃO
A premiação será realizada na noite de gala 
que finaliza o projeto Oscar Notre, no dia 
4/10/18.
Os vencedores em cada categoria receberão 
um vale-livros e certificado.
Todos os participantes receberão certificado.

Dúvidas? Fale com os professores Ana 
Maria Gimenez, de Língua Espanhola, 
Durval Cordas, de Língua Portuguesa e 
Literatura, e Suzana Carpigiani de Lara, 
de Língua Portuguesa, ou com os cole-
gas Laura Arães Silveira, Luiz Antonio  
Baioqui Magalhães, Matheus Cereijo  
Granai, Matheus Gomes dos Santos (3.° 
EM) e Carolina Fernandes David (2.º EM).

O logotipo do Festival foi 
elaborado por um grupo de alunos#, 
que após discussões decidiram 
quais seriam os elementos 
utilizados.

A escolha das cores foi baseada em 
uma paleta divertida e vibrante, 
que além de tudo inclui o azul, 
cor-símbolo da congregação 
mantenedora do Colégio Notre Dame.

As máscaras representam as 
artes cênicas, a dança e outras 
expressões corporais; a paleta e 
o pincel, as artes visuais, como 
pintura e charge; o microfone 
representa o canto, a declamação, 
a stand-up comedy; a câmera é 
símbolo da fotografia e o violão, 
da execução de instrumentos 
musicais; o livro, por fim, 
expressa toda linguagem literária 
(contos, poemas e crônicas).

O polvo representa um animal 
versátil, que, assim como os 
alunos do festival, é capaz de se 
expressar de diversas formas e sem 
restrições.

Além de tudo, ele também quebra o 
paradigma de que os participantes 
são apenas os “nerds”, mas 
qualquer um que tenha vontade de 
se expressar.

Para terminar, o quadrado azul 
usado como plano de fundo, de 
forma desconstruída, provoca a 
reflexão “pensar fora da caixa”, 
que é o intuito do Festival.

# Laura Arães Silveira (arte-final 
do logotipo e esboço do cartaz),
Luiz Antonio Baioqui Magalhães, 
Matheus Cereijo Granai, Matheus 
Gomes dos Santos e Carolina 
Fernandes David


