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EDITAL Nº 003/2022, DE 13 DE JULHO DE 2022.
Festival de Artes e Jogos Estudantis
Apresentação.
O Dia do Estudante é celebrado no dia 11 de agosto. Essa comemoração
acontece desde o ano de 1927, cem anos após a criação das primeiras
faculdades do Brasil, a Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco,
e a Faculdade de Direito do Largo do São Francisco, em São Paulo. Esse
dia é especial para homenagear todos os estudantes e ressaltar a
importância e a necessidade dos estudos na vida dos cidadãos.
A partir disso, a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura –
SMEC, apresenta esta Chamada, que tem como objetivo a participação
das escolas e a inscrição dos alunos no Festival de Artes e Jogos
Estudantis que será executado pela referida secretaria.
Este projeto visa à integração das escolas e à unificação das
comemorações do Dia do Estudante. Além disso, o aluno, ao participar,
concorrerá a prêmios. Incentivamos e encorajamos todas as escolas do
município a participarem desta Chamada.
1. Do Objeto
O Festival de Artes e Jogos Estudantis é uma ação que visa à integração
e à unificação desta comemoração, o Dia do Estudante, bem como
valorizar e dar visibilidade às várias habilidades dos alunos da Rede
Municipal.
2. Do Objetivo
O Festival destina-se a ser um momento de integração, entretenimento e
valorização dos talentos estudantis, bem como ocasião de incentivo ao
protagonismo dos estudantes que, orientados por docentes e demais
comunidade escolar, apresentarão seus trabalhos e habilidades ao passo
em que concorrerão a prêmios.

A adesão ao Projeto do Dia do Estudante será feita pelas Unidades
Escolares Municipais, mediante preenchimento do Formulário de Adesão
(Anexo I).
4. Da inscrição
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A inscrição está aberta às escolas municipais do município de Planalto,
Bahia, considerando o interesse e a motivação dos estudantes e das
Unidades Escolares em participar do festival. Sendo assim, todos os
gestores, coordenadores pedagógicos, professores e estudantes da Rede
Pública Municipal de Ensino, desde que respeitem os critérios deste
Edital, estão habilitados a submeterem a sua inscrição, que deverá ser
entregue na SMEC:
4.1. Critérios para participação:
Para a efetiva participação no Festival de Artes e Jogos Estudantis, os
discentes, orientados por seus professores e/ou coordenadores,
participarão das diversas categorias descritas neste Edital de Chamada.
Estarão aptos para inscrição os estudantes das modalidades e ofertas da
Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) e
Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), que se enquadrarem
nos seguintes critérios:
a) Ser estudante regularmente matriculado em 2022 na Rede Pública
Municipal de Planalto;
b) Ter frequência regular nas aulas; e
c) Aderir a uma ou mais das modalidades deste Edital.
Parágrafo único. Os Jogos Estudantis serão realizados apenas com os
estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6° ao 9º ano).

4.2.1 As inscrições referentes às modalidades do item 4.3 ocorrerão no
período de 11/07/2022 a 20/07/2022, mediante formulário de adesão;
4.2.2 As inscrições das equipes esportivas referentes às modalidades do
item 4.4 ocorrerão no período de 11/07/2022 a 15/07/2022, mediante
formulário de adesão;
4.2.3 As inscrições dos atletas referentes ao item 4.4 ocorrerão no dia
26/07/2022, mediante formulário (anexo II);
4.2.4 A inscrição no presente festival implica no conhecimento e
aceitação às normas deste Edital de Chamada;
4.2.4 Não serão aceitas inscrições realizadas fora do período estabelecido
neste Edital.
4.2.4 Para efetivação das inscrições de que trata este Edital de Chamada
referente ao item 4.3, os interessados terão, após período de inscrição,
uma semana para preencher o formulário de inscrição dos alunos (Anexo
III), disponível neste Edital, e encaminhar para a Secretaria de Educação.
4.2.5 Em caso de descumprimento das regras deste Edital, a inscrição
será indeferida.
4.3 Modalidades para inscrição:
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Os trabalhos devem ser inscritos por um representante da Unidade
Escolar em uma das modalidades descritas abaixo conforme
especificações (Anexo III):
4.3.1 Dança: coreografias (solo, duo ou grupos). Os trabalhos nesta
modalidade deverão ser apresentados em dia determinado no
cronograma, acompanhados pelo professor orientador ou coordenador
pedagógico.
4.3.2 Música: canto e/ou instrumento. Os trabalhos nesta modalidade
deverão ser apresentados em dia determinado no cronograma,
acompanhados pelo professor orientador ou coordenador pedagógico.
4.3.3 Produção textual: Produção de gêneros textuais (crônica). Poderão
submeter textos resultados de aulas e/ou orientações. Os trabalhos
deverão ser enviados pelo professor orientador ou coordenador
pedagógico junto com o termo de submissão (anexo VI), para avaliação
prévia, e apresentados em dia determinado no cronograma.
4.3.4. Imagem: Pintura e/ou desenho. Essas produções serão
construídas no espaço escolar, em dia a ser definido, e expostas no dia
da culminância. Todas deverão ser entregues antes para a devida
avaliação junto com o termo de submissão (anexo VI).
4.4 Etapas do processo de inscrição nas modalidades esportivas:
As equipes devem ser inscritas por um representante da Unidade Escolar
nas modalidades descritas neste edital, conforme especificações (Anexo
V). Após a homologação da inscrição, será necessária a inscrição, por
modalidade, dos atletas que farão parte das equipes (anexo II). Haverá,
portanto, duas etapas descritas a seguir:
4.4.1 Etapa I – Inscrição das equipes de cada Unidade Escolar –
registrarão a adesão da escola às modalidades esportivas disponíveis.
4.2.2 Etapa II – Inscrição dos atletas – registrarão a relação dos atletas
em seus respectivos times ou equipes.
O sorteio das equipes que se enfrentarão na primeira fase dos jogos,
ocorrerá após período de inscrição, em data definida pela SMEC,
conforme cronograma. Neste dia, cada escola deverá enviar um
representante para acompanhar o sorteio (que será por categoria) e
receber o regulamento de cada modalidade acompanhado das datas,
locais, horários e confrontos.
5. Da realização dos trabalhos
As propostas dos trabalhos submetidos ao Festival de Artes e Jogos
Estudantis deverão ser realizadas por meio das seguintes metodologias:
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5.1 Para as propostas de trabalhos descritas no item 4.3.1: A
apresentação terá tempo máximo de 04 minutos. É necessário o envio da
descrição da proposta a ser apresentada contendo as seguintes
informações: música, tipo de dança, título (caso haja) e demais
informações que julgarem pertinentes.
5.2 Para as propostas de trabalhos descritas no item 4.3.2: A
apresentação terá tempo máximo de 04 minutos. É necessário o envio da
descrição da proposta a ser apresentada com a identificação da canção
e/ou do instrumento e demais informações que julgarem pertinentes.
5.3 Para as propostas de trabalhos descritas no item 4.3.3: apresentar a
produção textual com no mínimo uma lauda e máximo de três, com as
devidas identificações. É necessário que o texto venha assinado por um(a)
orientador(a) e que seja entregue com antecedência. O aluno deverá
apresentar o seu trabalho no dia da culminância.
5.4 Para as propostas de trabalhos descritas no item 4.3.4: Para a pintura
e o desenho os alunos terão o material e o espaço necessário na escola,
devendo, logo após a produção, registrar e enviar junto com a tela da
pintura. Ainda deverá apresentar uma breve descrição da produção.
Parágrafo único. Para todas as modalidades não serão aceitos trabalhos
que depreciem ou atentem contra quaisquer grupos (exemplo: mulheres,
negros, indígenas etc.), Direitos Humanos, e /ou que contenham
conteúdos promíscuos.
6. Do processo de seleção
6.1 Etapas do processo de seleção:
Após a homologação da inscrição, a fase é eliminatória, em que será
realizada a triagem dos trabalhos da seguinte forma:
6.2.1 Apresentação dos Trabalhos na semana de culminância do Projeto
do Dia do Estudante (de caráter classificatório) – Comissão de Avaliadores
julgará.
7. Da transmissão do festival
O Festival de Artes Estudantis acontecerá no formato presencial, e será
transmitido através da plataforma YouTube da Secretaria Municipal de
Educação, Esporte e Cultura.

8.1 Critérios de Avaliação:
Os critérios e seus respectivos pesos elencados a seguir serão utilizados
para avaliação dos trabalhos submetidos, a saber:
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8.1.1. Criatividade e inovação: diz respeito à inovação e originalidade
(ineditismo) dos trabalhos produzidos. As informações dos trabalhos
precisam ser registradas e entregues antes da apresentação das
produções. A inovação também diz respeito ao uso que se dá de
determinados recursos ou equipamentos. Além disso, o avaliador deverá
observar se a atividade corresponde às etapas de ensino, no sentido de
levar em consideração o nível de aprendizagem possível para cada
ano/série.
8.1.2. Habilidades (Desenvolvimento do trabalho): relacionam-se com o
conhecimento adequado sobre a utilização dos instrumentos,
equipamentos, técnicas e afins utilizados para a obtenção dos resultados
esperados. Avalia a desenvoltura dos estudantes, bem como o suporte
que ele recebeu de pais, professores e/ou especialistas para o seu
trabalho. Também é preciso levar em conta as condições de produção dos
trabalhos: recursos, apoio etc.
8.1.3. Descrição simples do trabalho produzido: capacidade de síntese
em transmitir a ideia geral sobre o trabalho.
8.1.4. Execução: refere-se à obra concluída. Avalia se os objetivos foram
alcançados.
8.2. Processo de avaliação.
8.2.1. As propostas de trabalhos submetidas serão avaliadas por uma
Comissão Avaliadora selecionada pela SMEC, escolhida a partir da sua
relação técnica-profissional com as modalidades descritas neste edital.
8.2.2. Após avaliar as propostas de trabalho, cada avaliador deverá dar
uma nota no intervalo de 0,0 a 5,0, para cada um dos critérios de
avaliação previamente estabelecidos.
9. Da premiação
9.1 Todos os estudantes e suas respectivas escolas serão certificados em
reconhecimento à participação no Festival de Artes e Jogos Estudantis.
9.2 Os 03 (três) primeiros colocados de cada categoria serão premiados.

10.1 Os/as participantes deverão encaminhar no ato da submissão o
Termo de Cessão de Uso de Imagem e Voz, licenciados à Secretaria de
Educação, a título gratuito, que deve ser preenchido pelo estudante ou
responsável. O referido documento deverá ser assinado, conforme
documento de identidade válido em território nacional e encaminhado
(Anexo IV).
11. Do cronograma
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Data/prazo
11 a 15/07/2022
11 a 20/07/2022
25/07/2022
26/07/2022
26/07/2022
25 a 29/07/2022
01/08/2022
03/08/2022
08 a 10/08/2022
08 a 10/08/2022
12/08/2022
12/08/2022

Etapas
Período de adesão às modalidades
esportivas.
Período de adesão às demais modalidades
do festival de artes.
Homologação das inscrições.
Inscrição dos atletas.
Sorteio dos confrontos e entrega do
regulamento.
Período de aplicação das oficinas.
Divulgação da tabela com datas, horários e
locais dos confrontos.
Entrega dos textos e das imagens (pintura
ou desenho).
Apresentação artística dos competidores.
Disputas dos Jogos Estudantis.
Cerimônia de premiação dos finalistas.
Entrega das premiações dos Jogos.

12. Da premiação
12. A premiação dos estudantes será feita da seguinte forma:
12.1. Modalidades artísticas:
- 1º lugar: R$ 300,00.
- 2º lugar: R$ 200,00.
- 3º lugar: R$ 100,00.
12.2 Modalidades esportivas:
- 1º lugar: troféu e medalhas.
- 2º lugar: troféu e medalhas.
- 3º lugar: troféu e medalhas.
13. Da comissão avaliadora.

13.1.1 Comissão Avaliadora - Tem como finalidade avaliar os trabalhos
submetidos a este Edital indicando as pontuações conforme os critérios
elencados.
14. Das disposições finais.
14.1 O presente Edital será disponibilizado às escolas.
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13.1 A comissão avaliadora será definida pela Secretaria de Educação.
Ela será composta por professores, profissionais de notório saber na área
avaliada e/ou demais profissionais com experiência nas referidas áreas.
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14.2 O ato de inscrição gera a presunção absoluta de que a escola e o
candidato conhecem as exigências do presente Edital e de que aceita as
condições da seleção, não podendo invocar seu desconhecimento a
qualquer título, época ou pretexto.
14.3 A inexatidão das declarações, irregularidades de documentação ou
outras que firam aos preceitos deste Edital, se comprovadas, eliminam o
candidato da seleção, e se identificadas posteriormente, anulam a seleção
e todos os atos e efeitos dela decorrentes.
Planalto, 13 de julho de 2022.
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Danilo Sobral Souza
Secretário de Educação
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ANEXO I
Formulário de adesão
FORMULÁRIO DE ADESÃO
Escola:________________________________________________
Diretor(a):___________________________________
Etapa da Educação:_____________________________________
A referida Unidade de Ensino, mediante este termo de adesão, adere às
seguintes modalidades do Festival de Artes e Jogos Estudantis:
Modalidade escolhida - Artes:
(
(
(
(

)
)
)
)

Dança
Música
Produção textual
Imagem

Modalidade escolhida – Jogos Estudantis (apenas para os Anos
Finais):
(

) Futebol de Campo (Sub-17).

Futsal (
) Sub-13
(
) Sub-15
(
) Sub-17
(
) Adulto
Atletismo (
(
(
(

)
)
)
)

Corrida de revezamento 4x100
Corrida de 100 metros rasos
Maratona
Corrida com obstáculos

______________________________________________________
Diretor(a):
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(
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ANEXO II
Formulário de inscrição dos atletas
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DOS ATLETAS
Escola:________________________________________________
Modalidade escolhida – Jogos Estudantis (apenas para os Anos
Finais):
(

) Futebol de Campo (Sub-17).

Futsal (
) Sub-13
(
) Sub-15
(
) Sub-17
(
) Adulto
Atletismo (
(
(
(

)
)
)
)

Corrida de revezamento 4x100
Corrida de 100 metros rasos
Maratona
Corrida com obstáculos

Baleado (
) Feminino
(
) Masculino
Data de nascimento

.__________________________________

._________________________________

.__________________________________

._________________________________

.__________________________________

._________________________________

.__________________________________

._________________________________

.__________________________________

._________________________________

.__________________________________

._________________________________

.__________________________________

._________________________________

.__________________________________

._________________________________

.__________________________________

._________________________________

______________________________________________________
Diretor(a)
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ANEXO III
Formulário de inscrição dos estudantes
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DOS ESTUDANTES
Escola:________________________________________________
Nome do(a) estudante:___________________________________
Ano/série:_____________________________________________
Dados pessoais:
Nascimento:____/____/________
Sexo: [ ] Masc. [ ] Fem.

Idade: ____________

Residência:
Rua/Av.: _____________________________________
__________Bairro: _______________

nº:

_____

Compl.

Comunidade (caso seja morador de área rural): _________________
Telefone. (

) __________________

Modalidade escolhida:
(
(
(
(

)
)
)
)

Dança
Música
Produção textual
Imagem
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______________________________________________________
Professor ou coordenador orientador:
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ANEXO IV
Das modalidades do Festival de Artes
Dança: coreografias (solo, duo ou grupos). Os trabalhos nesta
modalidade deverão ser gravados e enviados pelo professor orientador ou
coordenador pedagógico. Aberta a todas as etapas da Educação Básica.
Música: canto e/ou instrumento. Os trabalhos nesta modalidade deverão
ser gravados e enviados pelo professor orientador ou coordenador
pedagógico. Aberta a todas as etapas da Educação Básica.
Produção textual: Produção de gêneros textuais (conto, crônica, poesia
e cordel). Poderão submeter textos resultados de aulas e/ou orientações.
Aberta aos estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.
Imagem: Pintura ou desenho. Essas produções serão construídas no
espaço escolar em dia a ser definido.
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ANEXO V
Das modalidades dos Jogos Estudantis
Futebol de Campo: Apenas sub-17. Os times serão formados por no
mínimo 13 e máximo 18 jogadores, incluindo o goleiro. Cada escola
montará apenas um time, que poderá ser só masculino, só feminino ou
misto.
Futsal: Terá quatro categorias, a saber:
– Sub-13: poderão se inscrever alunos nascidos até 2009;
- Sub-15: poderão se inscrever alunos nascidos até 2007;
- Sub-17: poderão se inscrever alunos nascidos até 2005; e
- Adulto: poderão se inscrever alunos a partir dos 18 anos.
Os times serão formados por no mínimo 07 e no máximo 14 jogadores,
incluindo o goleiro. Cada escola montará apenas um time, que poderá ser
só masculino, só feminino ou misto.
Atletismo: Terá quatro modalidades, a saber:
- Corrida de revezamento 4x100: Terá duas formas com base na faixa
etária dos estudantes, saber: i) 11 a 14 anos; e ii) 15 a 17 anos. Cada
escola poderá inscrever 08 alunos: quatro meninos (dois com idade entre
11 e 14 e dois entre 15 e 17) e quatro meninas (seguindo a mesma lógica
da inscrição dos meninos) em cada uma das referidas formas. Máximo de
estudantes por escola nesta modalidade: 08.
- Corrida de 100 metros rasos: Terá duas formas com base na faixa etária
dos estudantes, saber: i) 11 a 14 anos; e ii) 15 a 17 anos. Cada escola
poderá inscrever dois alunos (um menino e uma menina) em cada uma
das referidas categorias. Máximo de estudantes por escola nesta
modalidade: 04.
- Maratona: Terá duas formas com base na faixa etária dos estudantes,
saber: i) 11 a 14 anos; e ii) 15 a 17 anos. Cada escola poderá inscrever
dois alunos (um menino e uma menina) em cada uma das referidas
categorias. Máximo de estudantes por escola nesta modalidade: 04.
- Corrida com obstáculos: Terá duas formas com base na faixa etária dos
estudantes, saber: i) 11 a 14 anos; e ii) 15 a 17 anos. Cada escola poderá
inscrever dois alunos (um menino e uma menina) em cada uma das
referidas categorias. Máximo de estudantes por escola nesta modalidade:
04.
Baleado: As escolas poderão formar até dois times com 10 pessoas cada,
um masculino e um feminino.
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ANEXO VI
Termo de submissão
TERMO DE SUBMISSÃO DE TRABALHO
Eu,___________________________________________________________________
_(nome
completo),
residente
a
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________
(endereço completo), telefone (com DDD) _____________________________
aluno(a)
regularmente
matriculado(a)
na_____________________
______________________________________________________________________
______, no (ano em que estuda) ____________ ______________, submeto ao
Festival de Artes e Jogos Estudantis o trabalho/produção feito dentro da
modalidade _______________________________ cujo tema é (caso haja um
tema
ou
título
para
a
proposta)_____________________________________________________________
___ produzido sob a orientação (indicar quem está responsável pela
orientação
do
aluno)________________________________________________________________
_______________________________________, para avaliação. Declaro que o
trabalho/produção é uma obra idealizada por mim. Sendo aprovado,
autorizo sua veiculação nas mídias sociais da SMEC e da escola onde
estudo.
______________________________________________________
(data, cidade, Estado, País)
______________________________________________________
(assinatura)
Atenção: este documento (sem rasuras) deverá ser impresso, preenchido,
datado, assinado (pela coordenação pedagógica, pelos pais ou
responsáveis) e enviado, junto com o trabalho concorrente para a
Secretaria de Educação (no caso dos textos e das imagens).
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ANEXO VII
Modelo de cessão de uso de imagem e voz
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ
Eu, concordo e autorizo a divulgação e uso da minha imagem e voz, no
âmbito da atuação da Secretaria da Educação do Município de Planalto.
Pelo presente instrumento outorgo a utilização da minha imagem, voz e
depoimento, captados e/ou gravados para a criação, edição e divulgação
de material de comunicação em mídia impressa, eletrônica e digital.
Deste modo, declaro que autorizo, livre e espontaneamente, nos termos
acima descritos, o uso da minha imagem e som de voz.
Por ser a expressão da minha vontade assino a presente autorização,
cedendo, a título gratuito, todos os direitos decorrentes dos elementos
por mim fornecidos, abdicando do direito de reclamar de todo e qualquer
direito conexo à minha imagem e/ou som da minha voz, e qualquer outro
direito decorrente dos direitos abrangidos pela Lei 9160/98 (Lei dos
Direitos Autorais).
Planalto, ___________________________ de 2022.

_____________________________________________
Assinatura
Atenção: este documento (sem rasuras) deverá ser impresso, preenchido,
datado, assinado (pelos pais ou responsáveis) e enviado, junto com o
trabalho concorrente para a Secretaria de Educação.
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