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Assunto: 3ª CONCURSO VOZES PELA IGUALDADE DE GÊNERO

Prezados Diretores,

Estão abertas as inscrições para a 3ª Edição do Concurso Vozes pela
Igualdade de Gênero. Nesta edição o tema é “Em todos os lugares. Em pé de
igualdade”. A competição musical pretende conhecer e difundir a reflexão entre
os alunos sobre o exercício efetivo dos direitos da mulher, como a promoção
da igualdade e empoderamento feminino em todos os âmbitos sociais,
econômico e político. Além de refletir a desigualdade na construção de gênero
e promover a participação plena e efetiva das mulheres na sociedade.

As escolas interessadas em participar têm até o dia 19 de junho para
encaminhar à Diretoria de Ensino a música que representará a Unidade de
Ensino.

Podem participar alunos regularmente matriculados e frequentes nos cursos de
Ensino Médio Regular 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, neste caso é obrigatório um integrante do gênero feminino. É
necessário também indicar um professor orientador.

Na avaliação, serão levados em consideração a forma de apresentação, como
expressividade, comunicação de “ideias”, discurso e capacidade de dar
destaque aos temas do concurso, fluência e originalidade.

O Concurso, parceria entre a Educação e o Ministério Público, com apoio da
gravadora Midas Music, é composto por três fases. A primeira é a produção
musical feita pelos estudantes e, posteriormente, a escolha de uma
composição para representar a Unidade Escolar. A música selecionada pela

escola deverá ser enviada à Diretoria de Ensino até o dia 19 de junho. A
segunda etapa será a avaliação e seleção das músicas recebidas pela Diretoria
de Ensino e a última fase fica a cargo da comissão julgadora formada por
representantes do Ministério Público de São Paulo e da Secretaria da
Educação.

A música vencedora será gravada com a produção do Midas Music, 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.
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