PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA
MOSTRA CULTURAL VIRTUAL do 16º FESTIVAL ESTUDANTIL DA CULTURA ALEMÃ
E POMERANA – FESTCAP
“A Cultura está além fronteiras: do oceano, de navio ao clique virtual.
Participa, valoriza nossa Cultura: Nossa terra, nossa gente.”
O povo alemão e pomerano merece!
Dai düütsche un pomerische lüür häwe vërdt up eer språke un kulture.

16 e 17 de julho de 2021
REGULAMENTO 2021
CAPÍTULO I
DAS FINALIDADES E OBJETIVOS
Art.1º - O Festival Estudantil da Cultura Alemã e Pomerana - FESTCAP tem por
finalidade a preservação, a valorização e a divulgação da cultura alemã e pomerana,
principalmente quanto a sua influência em Canguçu e no Rio Grande do Sul.
Art. 2º - O Festival Estudantil da Cultura Alemã e Pomerana – FESTCAP tem como
objetivo central despertar na comunidade escolar e canguçuense o interesse e a
oportunidade de conhecer, resgatar e vivenciar a cultura alemã e pomerana.
CAPÍTULO II
DOS PARTICIPANTES
Art. 3º - Poderão participar da Mostra Cultural Virtual do Festival Estudantil da
Cultura Alemã e Pomerana, os alunos que estejam matriculados e frequentando presencial
ou remotamente as escolas das redes Municipal, Estadual e Particular do nosso Município,
bem como suas famílias.
§ 1- O aluno deverá estar vestido tipicamente e a família de traje social (sem
propagandas de nenhuma espécie, frases escritas ou alguma característica alheia aos
nossos usos e costumes);
§ 2 – Os vídeos devem ser inéditos;
CAPÍTULO III
DAS INSCRIÇÕES
Art. 4º – As inscrições serão gratuitas e somente serão aceitas através do e-mail:
smeec.cultura@gmail.com, conforme ficha de inscrição em anexo.
a)
As fichas de inscrições deverão ser enviadas até o dia 26 de maio de 2021,
contendo: Nome do aluno e modalidade.

b)
O envio de vídeos até o dia 02 de julho de 2021 em formato MP4 Media Player,
através do e-mail: smeec.cultura@gmail.com
c)
horizontal.

Os vídeos deverão ser gravados, utilizando o celular/câmera no formato

d)
No e-mail, além do vídeo, deverão conter as seguintes informações, conforme
Ficha de Inscrição: Escola, Nome do Candidato, Nível de Ensino, Modalidade, Participação
da Família e Responsável pela Inscrição.
Art. 5 – O cronograma das apresentações será enviado para as escolas no dia 10
de julho de 2021.
CAPÍTULO IV
DAS APRESENTAÇÕES
Art. 6 – A abertura acontecerá no dia 1º de junho, com a divulgação do evento;
Art. 7 - As apresentações na Mostra Cultural Virtual do Festival Estudantil da
Cultura Alemã e Pomerana são constituídos das seguintes modalidades:
- Instrumental (sopro, cordas e teclas);
- Poesias;
- Causos;
- Canto;
- Artesanato;
- Culinária;
- Dança de Salão.

§ 1º - Nas poesias, causos e cantos não será permitido o uso de expressões ou
ideias que não são apropriadas ao Festival, que é de caráter estudantil. Caso a tradução
contenha palavras impróprias, o mesmo não será divulgado.
§ 2º A explicação do desenvolvimento do artesanato e da preparação do prato
da culinária poderá ser em Língua Portuguesa, Alemã ou Pomerana.
§ 3º - A Culinária tem como objetivo resgatar e divulgar pratos típicos da cultura
alemã e pomerana, bem como oportunizar a todos o conhecimento cultural das suas
origens.
§ 4º Na dança de salão o ritmo apresentado deverá ser (somente instrumental)
marchinha, xote ou valsa.

Art. 8 - Cada vídeo, independente da modalidade, deverá ter no máximo 03
(três) minutos. Os vídeos que exederem o tempo, não serão apresentados.
Art. 9 - Cada escola poderá ter no máximo 07 inscrições, contemplando ou não
todas as modalidades, ou seja, preferencialmente 01 inscrito por modalidade, mas a não

existência em alguma, dará o direito de duplicar em alguma outra, não ultrapassando o
total previsto.

Art. 10 - A escola que duplicar a modalidade deverá inscrever alunos de
diferentes níveis (Educação Infantil, Anos Iniciais, Anos Finais, EJA e Ensino Médio).

Art. 11 – O aluno poderá ser inscrito no máximo em duas modalidades;

Art. 12 - Em todas as apresentações, poderá ter a participação da familia,
mantendo o aluno como protagonista da apresentação;
CAPÍTULO V
DA ORGANIZAÇÃO
Art. 13 - A Mostra Cultural Virtual do FESTCAP, contará com uma equipe
organizadora responsável pela organização, recebimento e posterior divulgação dos
alunos participantes e da página virtual a qual será feita a transmissão.
CAPÍTULO VI
DA PREMIAÇÃO
Art. 14 - Cada participante receberá um certificado de Participação na 1ª Mostra
Cultural Virtual do FESTCAP.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 14 – A inscrição do concorrente implica na aceitação das normas do
presente Regulamento.
Art. 15 – Não terão as inscrições confirmadas os que:
I – Deixarem de observar quaisquer das normas estabelecidas para os
concursos dos quais se acharem inscritos.
II – Dirigirem-se de modo desrespeitoso a qualquer representante da Comissão
Organizadora ou comunidade escolar.
III – Não se apresentarem com o traje típico, que caracterize a cultura alemã e
pomerana.
IV - Se nas conversações, a linguagem não estiver condizente com o objetivo
deste Festival, que é de exaltar a cultura do povo alemão ou pomerano.
Art. 16 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora de
cujadecisão não caberá recurso de qualquer ordem.

Canguçu, 14 de maio de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA
MOSTRA CULTURAL VIRTUAL do
16º FESTIVAL ESTUDANTIL DA CULTURA ALEMÃ E POMERANA – FESTCAP
16 e 17 de Julho de 2021

FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO
e-mail: smeec.cultura@gmail.com

Escola: _________________________________
Inscrição

Nome

Modalidade

1
2
3
4
5
6
7
Responsável pelas Inscrições: ______________________________________
Telefone: ________________

Canguçu-RS, 26 de maio de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU
SECRETARIA MUNICIPAL de EDUCAÇÃO, ESPORTES e CULTURA
MOSTRA CULTURAL VIRTUAL do
16º FESTIVAL ESTUDANTIL DA CULTURA ALEMÃ E POMERANA – FESTCAP
16 e 17 de Julho de 2021

FICHA DE INSCRIÇÃO
e-mail: smeec.cultura@gmail.com

Escola: _____________________________________________
Aluno(a): ____________________________________________
Modalidade: __________________________________________
Nível de Ensino: _______________________________________
Participação da Família: ( ) Sim ( ) Não.
Quem:_______________________________________________.
____________________________________________________.
Prato Típico: __________________________________________
Tempo do Vídeo: _______________________________________
Responsável pela Inscrição:________________________________
Telefone/whats: ________________________________________

Canguçu-RS,

