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Prezados Diretores (as), Coordenadores (as) e Professores (as), 
 

Estão abertas as inscrições para a 3ª edição da Competição Musical 
“Vozes pela Igualdade de Gênero” - uma parceria entre a Educação e 

o Ministério Público, com apoio da gravadora Midas Music. 

Objetivo: 
 - Conhecer e difundir a reflexão entre os estudantes sobre o exercício 

efetivo dos direitos da mulher, como a promoção da igualdade e 
empoderamento feminino em todos os âmbitos sociais, econômico e 

político; 
- Refletir a desigualdade na construção de gênero e promover a 

participação plena e efetiva das mulheres na sociedade. 
Público Alvo: 

Destina-se aos alunos regularmente matriculados e frequentes nos 
cursos de Ensino Médio e na modalidade Educação de Jovens e Adultos 

– EJA, da rede estadual paulista.  
A inscrição poderá ser individual ou em grupo de até cinco alunos. 

Haverá um professor orientador, que deve ser indicado pelos próprios 
estudantes.  

Atenção! Em caso de participação em grupo, é obrigatório incluir uma 

integrante do gênero feminino. 
Critérios de avaliação:  

- a forma de apresentação, como expressividade, capacidade de 
comunicação de “ideias”, discurso e capacidade de dar destaque aos 

temas do concurso, fluência e originalidade. 
 

Fases do Concurso: 
1) Produção musical desenvolvida pelos estudantes e, posteriormente, 

a escolha pela escola de uma composição que irá representar a unidade 
escolar. A música vencedora dessa etapa deve ser enviada à Diretoria 

de Ensino até o dia 19 de junho de 2018. 
2) Avaliação e seleção das músicas recebidas pela Diretoria de Ensino, 

que indicará três composições para avaliação da fase estadual. Esse 
período se estende até o dia 6 de julho. 



3) Fica a cargo da comissão julgadora, formada por representantes do 
Ministério Público de São Paulo e da Secretaria da Educação. Assim, 10 

finalistas passarão pela votação popular online, que acontecerá entre 

os dias 30 de julho e 13 de agosto de 2018. A grande vencedora sairá 
dessa etapa, e será gravada com a produção do Midas Music, 

gravadora do produtor musical Rick Bonadio, que se uniu ao concurso 
como símbolo de engajamento da música, cultura, justiça e educação 

pela igualdade de gênero, além da importância de levar esta 
mensagem à juventude brasileira. 

“É uma grande oportunidade da gente, através da música, entrar nas 
escolas e ver a participação da garotada. É muito importante que as 

músicas tenham esses temas, e é muito importante que a gente 
aprenda também com as crianças que estão se desenvolvendo, estão 

crescendo e estão entendendo de maneira tão bonita o que é o respeito 
às diferenças”, acredita Rick Bonadio. 

Link de acesso ao regulamento: 
 http://201.55.46.199/wp-content/uploads/2018/03/Regulamento-

Vozes-3.pdf 

Contamos com sua colaboração para construirmos uma sociedade 
mais ética e respeitosa, 

 
 

Atenciosamente, 
PCNP Silvia Miguel de Paula Peres 

Projetos Especiais 
Núcleo Pedagógico 

 
 

De Acordo, 
 

 
Fábio Augusto Negreiros 

Dirigente Regional de Ensino 
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