
EDITAL SARAU ON-LINE 2021 

O Colégio Villa Lobos torna pública a abertura de inscrições e convida os 

interessados a participarem do 5º Sarau do Villa, sendo o 2º Sarau On-Line. 

 

DO OBJETIVO 

1. Ao realizar o Sarau On-Line, o Colégio Villa Lobos procura incentivar a 

criatividade, a reflexão e a difusão das expressões artísticas, para que, 

juntamente com outras ações, possam dar créditos à arte como forma sólida 

de conhecimento e evidenciar sua necessidade. 

 

DO TEMA DO SARAU 

2. O Sarau On-Line do Villa não possui um tema específico, dando o livre 

arbítrio para os participantes ousarem e criarem, logicamente, respeitando os 

princípios do Colégio e os Direitos Humanos. Diante da situação global atual, 

sugerimos temas relacionados à luta contra o COVID-19. 

 

DAS INCRIÇÕES 

3. Poderão inscrever-se no Sarau On-Line do Villa os alunos e os 

funcionários do Colégio. 

3.1. As inscrições para o Sarau são gratuitas. 

3.2. Para inscrever-se, o participante deverá gravar um vídeo de, no máximo, 5 

(cinco) minutos de duração (incluindo créditos) com todo o conteúdo que 

conseguir divulgar nesse tempo. Para manifestações pictóricas (desenho, 

pintura, foto) basta enviar a imagem. 

3.3. Os vídeos deverão ser enviados pelo formulário disponível no parágrafo 4.3 até 

o dia 18 de setembro de 2021. 

3.4. A edição do vídeo ficará por conta do participante. 

3.5. Entende-se como “participante” uma única pessoa ou um conjunto de 

pessoas, como bandas e grupos. 

3.6. Bandas ou grupos deverão enviar somente um conteúdo em nome de 



todos os membros. 

3.7. Será excluído do concurso o vídeo do participante que não apresenta as 

mínimas especificações exigidas neste Edital. 

 

DO MATERIAL E CONTEÚDO 

4. O material a ser enviado para o Sarau deve conter um dos conteúdos 

listados abaixo: 

- Música; 

- Declamação de poemas; 

- Leitura de textos; 

- Dança; 

- Desenho / pintura; 

- Fotos; 

4.1. Para estar apto a ser apresentado, o vídeo/imagem deverá conter, no nome 

do arquivo, o nome completo dos participantes, seguido de série (se aluno) e o 

nome do projeto em letras maiúsculas, como o exemplo abaixo: 

4.2. O vídeo deverá estar em formato MP4 ou MOV e conter no máximo 01 GB. 

Para manifestações pictóricas, a imagem deverá estar em formato JPEG e 

corresponder a formatação indicada no parágrafo 4.1). 

4.3. Para subir basta acessar este link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFRwi83tF6zMso18T1c1HHm4gnKENd

LXBdAQevSC-7D4OLJQ/viewform , pelo dispositivo que desejar. 

 

DA APRESENTAÇÃO 

5. O Sarau acontecerá de forma on-line. Será exibido na página oficial do 

Colégio no Facebook (facebook.com/villalobosamparo) no dia 25 de setembro 

de 2021 às 17:00 horas. Terá uma hora de duração. 
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