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REGULAMENTO CONCURSO VIRTUAL “MOSTRA DE TALENTO JUNINO 2021”  
 

1. Objetivo 
 

1.1. Para dar visibilidade às atividades artísticas da cultura nordestina, o Vitória-
Régia realiza e promove o Concurso Virtual “Mostra de Talento Junino 2021”. O 
objetivo é divulgar em nossa rede social Instagram @instavitoriaregia, vídeos e 
desenhos produzidos pelos nossos estudantes, regularmente matriculados e pré-
selecionados pela Comissão de Avaliação da Mostra de Talentos, formada pela 
equipe pedagógica e professores, fomentando assim, a arte e a cultura nordestina. 

 

1.2. Os materiais encaminhados pelos alunos para a “Mostra de Talento Junino 
2021” serão exibidos no períodos de 17/06/2021 a 23/06/2021. A apuração dos 
resultados será dia 02/07/2021, 12 horas. A publicação dos ganhadores será 
05/07/2021. 

 

1.3. O evento virtual é destinado a apresentações em vídeo de música (vocal e/ou 
instrumental – autoral ou cover), teatro, dança e desenhos que retratem a cultura 
nordestina. Será dividido em duas categorias: VÍDEO-ARTE e DESENHO (FOTO–
ARTE). É possível os candidatos participarem das duas modalidades 
simultaneamente. 
 

1.4. Haverá 08 (oito) premiações: 
 

Prêmio Educação Infantil e 1° ano EF: Caixa Som Banheiro Prova Dágua Bluetooth 
Samsung Iphone Asus. 
Aluno Ganhador da Mostra de Video + Aluno Ganhador da Mostra de Desenho (foto-
arte). 

 
Prêmio 2° ao 4° ano EF: Caixa Som Banheiro Prova Dágua Bluetooth Samsung 
Iphone Asus. 
Aluno Ganhador da Mostra de Video + Aluno Ganhador da Mostra de Desenho (foto-
arte). 

 
Prêmio 5° ao 8° ano EF: Fone de Ouvido Xiaomi Redmi Airdots Sem Fio Bluetooth 5.0 
Duplo Tws – Preto. 
Aluno Ganhador da Mostra de Video + Aluno Ganhador da Mostra de Desenho (foto-
arte). 

 
Prêmio 9° ano EF ao Ensino Médio: Fone de Ouvido Xiaomi Redmi Airdots Sem Fio 
Bluetooth 5.0 Duplo Tws – Preto. 
Aluno Ganhador da Mostra de Video + Aluno Ganhador da Mostra de Desenho (foto-
arte). 

 
1.5 A apuração dos resultados levará em conta o maior número de curtidas no 
Instagram até o dia 02/07/2021, registrado até às 12h. 

 
1.6 Em caso de empate, a Comissão de Avaliação da Mostra de Talento Junino, 
formada pela equipe pedagógica e professores, fará a escolha final entre os 
candidatos empatados. 

 
1.7 Todos os participantes da Mostra de Talento Junino 2021, independente de serem 
selecionados ou não para a vinculação na rede social Instagram, receberão o 
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Certificado Digital de Participação na Mostra de Talento Junino 2021. 

2. Condições de participação 
 

2.1. Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição no Google Forms 
https://forms.gle/vLhpRPhPrTXJmPXi7 , disponível no site www.vitoriaregia.net , na 
seção NOTÍCIAS, de 12/06/2021 a 15/06/2021. As inscrições são gratuitas. 

 

2.2. Após o recebimento da inscrição, o material será submetido à Comissão de 
Avaliação da Mostra de Talentos, formada pela equipe pedagógica e professores, que 
terá plena autonomia para avaliar a pertinência do material à proposta do evento 
virtual e autorização da veiculação em nossa rede social Instagram.  

 

2.3. Os arquivos (vídeo ou imagem) deverão ter no máximo 15 megas. As 
apresentações em vídeo deverão durar no máximo até 1 (um) minuto. 

 

2.4. As letras das músicas e os desenhos não poderão conter palavras e expressões 
de baixo calão, contrárias à moral e aos bons costumes, ou que agridam a imagem e 
o direito do Vitória-Régia ou de terceiros, a critério e julgamento da organização do 
evento. 

 

2.5. Em caso de desistência, os participantes devem comunicar com antecedência 
através do email raiane.silva@colegiovitoriaregia.net . 

 

2.6. Todo e qualquer custo dos participantes (equipamentos musicais, figurinos, 
cenário, transporte, ensaios etc) será de total responsabilidade dos mesmos. 

 

2.7. Todas os materiais selecionados poderão ser exibidos na internet, em mídias 
eletrônicas e digitais. Os responsáveis dos alunos participantes deverão enviar 
através do seu e-mail pessoal, para o e-mail raiane.silva@colegiovitoriaregia.net ,o 
texto: EU, RESPONSAVEL PELO ALUNO XXXXXXX, AUTORIZO A VINCULAÇÃO 
NA INTERNET E REDES SOCIAIS DO MATERIAL ON LINE, ENVIADO ATRAVÉS 
DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO ON LINE NO GOOGLE FORMS 
https://forms.gle/vLhpRPhPrTXJmPXi7 QUE REFERE-SE À PARTICIPAÇÃO 
DESTE NA MOSTRA DE TALENTO JUNINO DO COLÉGIO VITÓRIA-RÉGIA. 

3. Considerações gerais 
 

3.1. O evento “Mostra de Talento Junino 2021” tem cunho exclusivamente cultural, e 
a participação nele não está subordinada a qualquer pagamento, nem vinculada à 
aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço. 

 

3.2. Caso o presente regulamento seja alterado, a instituição informará aos estudantes 
e seus responsáveis. 

 

3.3. Para esclarecer eventuais dúvidas sobre a “Mostra de Talento Junino 2021”, os 
participantes podem entrar em contato através do e-mail 
raiane.silva@colegiovitoriaregia.net ou pelo whatsapp 71 98177-2072. 

 

3.4. A participação no evento virtual “Mostra de Talento Junino” implica na aceitação 
total e irrestrita de todos os itens desse regulamento pelos pais e/ou responsáveis 
dos nossos alunos. 
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