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1. FESTIVAL DAS CULTURAS DO BRASIL 

Uma noite de apresentações culturais e folclóricas dos participantes do Jamboree, com transmis-
são on-line. Momento concebido para que os jovens possam mostrar seu talento e expressar as 
diversas culturas existentes em nosso país.  

Queremos ver o que cada canto do nosso país tem de mais rico por meio de atrações culturais 
artísticas: dança, canto, teatro, folguedos, histórias e brincadeiras para compartilhar entre os 
participantes do 8º Jamboree Nacional. Vamos vivenciar juntos a nossa arte e cultura com toda 
comunidade do Jamboree! 

2. DATA DO FESTIVAL

Dia: 12 de setembro de 2020 

Horário: 19h00 – 20h30 

3. PARTICIPANTES 

Poderão participar do festival todos os jovens inscritos no Jamboree de forma individual ou em 
grupo, respeitando todas as normas de segurança do COVID-19, evitando aglomerações. Cada 
participante poderá se apresentar uma única vez. 

4. FORMATO DA APRESENTACAO 

O festival ocorrerá por plataforma a ser divulgada em próximo informativo. 

A apresentação deverá ser no formato de vídeo de no máximo 3 minutos e toda e qualquer produ-
ção para viabilizá-la será de responsabilidade de cada participante.  

5. INSCRICOES 

Os participantes deverão preencher a ficha de inscrição no seguinte link e enviar juntamente com 
o vídeo até o dia 08.09.2020: http://bit.ly/Festival_Culturas

-

-

-

-



3
Boletim 4
Cultura do Brasil
Versão 1

6. GRAVACAO DO VIDEO 

O vídeo deverá ser gravado na horizontal. Vídeos “em pé” não serão aceitos. Tente manter a câmera 
o mais estável possível, caso esteja usando um celular, apoie em um algum móvel ou objeto para 
que a imagem não fique tremida.  

Fique atento quanto a qualidade do seu vídeo, confira se o som ficou bom e a iluminação também. 
Evite gravar contra a luz. 

Cada participante que fará parte da gravação deverá realizar a mesma somente em sua residência 
e a produção final deverá ser editada e enviada à comissão avaliadora do módulo Festival das Cul-
turas do Brasil. Serão  desclassificados os vídeos que não seguirem as regras do módulo.       

Para mais dicas de como gravar o seu vídeo, clique no link a seguir:
https://bit.ly/DicasParaCriarMemórias

7. CRITERIOS DE CLASSIFICACAO PARA SELECAO 

• A ficha de  inscrição estar completa; 
• O envio do vídeo deverá respeitar a data do prazo determinado; 
• Ser gravado separadamente devido ao  período de isolamento social causado pelo (COVID-19); 
• Qualidade artística do vídeo enviado; 
• Ser um conteúdo que possa ser assistido por toda a família, incluindo crianças; 
• O vídeo não deverá ter conteúdo político e nem religioso; 
• O vídeo  deverá ter classificação livre, não tendo cenas de sexo, drogas e atos ilícitos. 

Curitiba, 27 de Agosto de 2020

Antônio Cosso Neto
Coordenador Geral

Marcelo Margraf
Coordenador Geral

Julia Ribeiro
Coordenadora Geral
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