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Prezados Gestores e professores:

A Diretoria de Ensino da Região Capivari, por meio da Comissão de Eventos e com aval do
Dirigente de Ensino, no uso de suas atribuições legais, torna públicas as normas de inscrição e
participação do “I CORAL ONLINE POR TODO CANTO”
As inscrições e envio das gravações irão de 14 a 25 de junho de 2021 e serão validadas
após preenchimento e envio do formulário on-line.
Todos os participantes receberão certificados de Honra ao Mérito após a culminância em
data a ser publicada.
O “I CORAL ONLINE POR TODO CANTO” não é evento competitivo, mas sim apreciativo
e tem a finalidade de promover o protagonismo dos estudantes e de toda comunidade escolar,
estimular a inserção no processo de interpretação e apreciação da linguagem musical como
também o desenvolvimento artístico, social dos alunos e comunidade das escolas estaduais
jurisdicionadas à Diretoria de Ensino da Região de Capivari.
1. PROMOÇÃO, REALIZAÇÃO, OBJETIVOS E ORGANIZAÇÃO.
1.1. O “I CORAL ONLINE POR TODO CANTO” é uma iniciativa da Diretoria de Ensino da
Região de Capivari, da Comissão de Eventos com aval do Dirigente de Ensino Edivilson Cardoso
Rafaeta, curadoria da PCNP de Arte, Profa. Késia Lilena Stefanini da Mata, por meio do Núcleo
Pedagógico. Tem por objetivos:
1.2 Promover a arte e a cultura musical das 38 escolas estaduais jurisdicionadas à DER
Capivari de maneira online;
1.3. Revelar e desenvolver novos talentos musicais;
1.4. Incentivar o desenvolvimento musical;
1.5. Criar público crítico, com competência leitora e escritora, por meio da valorização
musical.
1.6. Oportunizar momentos de lazer e entretenimento online.
1.7. Divulgar os trabalhos de música online em tempo de educação à distância e híbrida
determinada pela SEDUC-SP.
2. PARTICIPANTES
2.1 Poderão participar da interpretação musical alunos do Ensino Fundamental, Ensino
Médio; EJA, (bem como seus familiares desde que a gravação seja junto com o aluno), equipe
gestora, professores e funcionários das 38 escolas jurisdicionadas à DER Capivari, bem como
colaboradores da DER Capivari.
2.2 No coral online, para efeito deste regulamento serão consideradas somente as
interpretações que, em seu formulário de inscrição online, apresentar os seguintes itens
devidamente preenchidos: (a) Responsável pela inscrição: professor orientador de escola de
nível fundamental, médio e EJA; (b)Aluno participante regularmente matriculado na escola
em que trabalha o professor responsável pela inscrição (podendo ser acompanhado de um
familiar), (c) Gestores, professores ou funcionários alocados em uma das 38 escolas da DER
Capivari, (d) Colaboradores da DER Capivari.
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2.3 No caso da Unidade Escolar ter mais de um participante, deverá preencher um
formulário por participante.
3.CRONOGRAMA
O online “I CORAL ONLINE POR TODO CANTO” será realizado seguindo o cronograma:
3.1. Inscrição e envio da gravação via formulário ou email - 14 a 25 de junho 2021;
3.2. Culminância em data a ser divulgada.
4. INSCRIÇÕES
4.1. Para validação da inscrição, é necessário que um professor responsável preencha o formulário
online.
4.2. A autorização de uso de imagem e participação deverá ser preenchida, assinada pelo
responsável, digitalizada e anexada em item específico no formulário.
4.3 O processo de inscrição será efetivado: (a) mediante o preenchimento do formulário digital com
os dados do aluno ou colaborador da escola ou DER até a data de 25 de junho; (b) mediante o
anexo do uso de imagem devidamente preenchida, assinada e digitalizada. Serão desconsideradas
as propostas que apresentarem incorreções, ou seja, inscrições incompletas, link da música
quebrado/errado ou informações errôneas.
5. DA MÚSICA
A música é: Pausa #omundoprecisadepausa interprete: Vicka
Deverá ser gravada exclusivamente com a música guia enviada nesse regulamento, pela Diretora
da Escola Maria Apparecida Gláucia e sua filha.
6. PROCEDIMENTO PARA ENVIO DA MÚSICA
6.1 A responsabilidade de envio da música é da unidade escolar, por meio do preenchimento do
formulário que será disponibilizado.
6.2 Quem souber tocar e quiser utilizar seu instrumento musical poderá fazê-lo, desde que esteja
seguindo a música guia.
6.3 Não cabe à Diretoria de Ensino qualquer prejuízo ou demanda quanto a utilização, estrago,
quebra ou desvio de qualquer instrumento musical ou equipamentos como amplificadores,
microfones, pen drive.
7. ORGANIZAÇÃO E CULMINÂNCIA
7.1 Será de responsabilidade da Diretoria de Ensino, representada pela comissão de eventos a
organização dos vídeos recebidos, bem como da culminância.
7. DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 Este “I CORAL ONLINE POR TODO CANTO” poderá ser suspenso ou cancelado, sem aviso
prévio, por qualquer motivo que esteja fora do alcance da curadoria.
7.2 A Diretoria de Ensino da Região de Capivari não são responsáveis por problemas, falhas
técnicas em redes de computadores, servidores, provedores, atraso, incluindo, mas não se
limitando, a transmissão imprecisa de inscrições, falha no recebimento das mesmas, em razão de
problemas técnicos, congestionamento na internet, vírus, falha de programação ou violação por
terceiros (hackers) e outros.
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7.3 Todos os participantes autorizam a utilização de seus nomes, imagens e sons de voz, em
qualquer meio escolhido pela Diretoria de Ensino Região de Capivari, para divulgação deste “I
CORAL ONLINE POR TODO CANTO”.
7.4 Dúvidas a respeito “I CORAL ONLINE POR TODO CANTO” e deste Regulamento podem ser
enviadas para a PCNP Késia.
7.5. Os casos omissos do presente regulamento serão resolvidos pela Comissão de Eventos da
DER Capivari”, não cabendo recurso.
8- ORIENTAÇÕES PARA GRAVAÇÃO
8.1 Materiais para a gravação
• 1 fone de ouvido;
• 1 aparelho celular/computador/tablet para tocar o playback (áudio guia para você escutar no
fone de acompanhamento);
• 1 aparelho celular para gravar você cantando (lembre-se de posicionar o aparelho na
HORIZONTAL).
8.2 Preparação
ROUPA: camiseta de uma cor só sem estampa, sem nada escrito (ou o uniforme da sua
escola)
• AMBIENTE: parede ou fundo de uma cor só sem objetos pendurados. Ambiente bem
iluminado, o mais silencioso possível;
• CÂMERA: apoie sua câmera em um lugar fixo para não ficar tremendo.
Você deve estar próximo da câmera, filmando da cintura para cima.
•

8.3 GRAVAÇÃO

Grave seu vídeo enquanto escuta no fone de ouvido a guia de gravação
•
•
•
•
•
•
•

Você precisará seguir a música guia enviada, no fone de ouvido (obrigatoriamente) para
que todos estejam cantando no mesmo tom e ritmo.
Ouça a gravação várias vezes, treine. Isso é bastante importante.
Grave seu vídeo enquanto escuta no fone de ouvido a guia de gravação.
Esteja com os fones nos dois ouvidos, isso vai te auxiliar a projetar sua voz, a cantar e não
sussurrar.
Não se esqueça de bater a palma seguindo as instruções do áudio guia (é essa palma que
vai nos ajudar a sincronizar os vídeos);
Você canta com sua voz, com seu corpo, com seu rosto com seu olhar: Passe a mensagem
da música utilizando tudo isso, sorria!
NÃO desligue a câmera logo após você parar de cantar. Espere 5 segundos após toda a
parte instrumental acabar para desligar a câmera. (para evitar aparecer, você
desligando o celular).

8.4 VÍDEO
• O vídeo deve ser salvo dessa forma: ex: januária-alunopedro6a
(escola - aluno ou funcionário nome)
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9. LINKS
Divulgação aos alunos:
https://drive.google.com/file/d/103LeTV3KkpxRqLSDOF2ealSs9Fp9LlKJ/view?usp=sharing
9.1 Link com a música guia só para ouvir
https://drive.google.com/file/d/1ed8zlh8jl1oBPx2JRanmHcG-5faU7--H/view?usp=sharing

9.2 Link com a música guia para gravação
https://drive.google.com/file/d/103LeTV3KkpxRqLSDOF2ealSs9Fp9LlKJ/view?usp=sharing
9.3 Cifra e letra

9.1 Link do formulário para inscrição (obrigatório):

https://forms.gle/95D8g6CgrgFGBWqcA

9.2 Para envio do vídeo já gravado (seguir orientações do item 8.4 – até a data máxima de
25/06/2021.
Upload em:
https://drive.google.com/drive/folders/17Lhi1vKKjd_tsE8dNQosJWFzPLCiGv64?usp=sharing
OU
Envio para o e-mail
dercapivarieventos@gmail.com

Atenciosamente,
Comissão de eventos
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Responsável:

Késia L. S Da Mata
PCNP responsável pelo NPE
De acordo:

Vanderlei dos Santos Silva
Dirigente Regional de Ensino
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