II POEMEM
Festival de Poesia e Música do Ensino Médio
Colégio São Paulo Irmãs Angélicas – BH

Regulamento
O QUE É
O POEMEM é um festival artístico destinado aos alunos do Ensino Médio do
Colégio São Paulo Irmãs Angélicas de Belo Horizonte que visa a integração, através de
manifestações artístico-culturais, de todos os alunos, oportunizando a apresentação de
talentos.
Em seu segundo ano, o festival terá como manifestações artísticas, a poesia e a
música, tendo o ideal, nos anos subseqüentes, de englobar outras manifestações
artísticas.
OBJETIVOS GERAIS
Oportunizar a apresentação de talentos de alunos do Ensino Médio;
Integrar as turmas;
Celebrar o trabalho do ano.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Desenvolver a sensibilidade artística;
Promover a cultura.
CARACTERÍSTICAS DO FESTIVAL
O evento terá por característica, essencial, a apresentação artística dos alunos do
Ensino Médio do Colégio São Paulo Irmãs Angélicas de Belo Horizonte, com trabalhos
autorais, a partir de uma seleção feita ao longo do ano, sendo que, somente os finalistas
apresentarão suas obras concorrendo a prêmios na categoria de interpretação e/ou
autoria.
CATEGORIA INTERPRETAÇÃO
Nesta categoria concorrerão alunos que declamarão ou cantarão poemas/músicas
de sua autoria ou não.

CATEGORIA AUTORAL
Dedicada aos autores das obras.
ETAPAS
A 1ª etapa será desenvolvida durante as aulas de Língua Portuguesa e Literatura
em que os alunos criarão suas obras. Essa etapa se encerrará em 13 de agosto quando
deverão ser inscritos os trabalhos em ficha própria a ser disponibilizada no site do colégio.
A 2ª etapa definirá os finalistas e se encerrará no dia 14 de setembro, tendo sua
divulgação no site do colégio no dia 21 de setembro.
A 3ª etapa, envolvendo os finalistas, ocorrerá em novembro nas dependências do
Colégio São Paulo Irmãs Angélicas de Belo Horizonte em data e horário a serem
divulgados.
DOS PARTICIPANTES
O festival é exclusivo para alunos regularmente matriculados no Ensino Médio do
Colégio São Paulo Irmãs Angélicas de Belo Horizonte, podendo haver, desde que
aprovado pela organização do festival, a participação de músicos convidados.
DOS TRABALHOS INSCRITOS
Cada participante poderá concorrer com, no máximo, três trabalhos na categoria
poema e dois trabalhos na categoria música e deverá preencher uma ficha fornecida pela
organização do festival indicando quais os trabalhos e em que categoria concorrerá, além
da área: música ou poesia.
Os poemas deverão ser declamados ou dramatizados por uma única pessoa. Só
poderão concorrer trabalhos não publicados ou gravados e de comprovada autoria do
participante.
DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Cada inscrito poderá concorrer com até 3 (três) trabalhos na categoria poesia e 2
(dois) na categoria música.
2. É permitida a participação de um inscrito na apresentação do outro concorrente.
3. Não serão aceitos trabalhos sem a devida ficha de inscrição.
4. Poderá haver grupos musicais formados por alunos de turmas e séries diferentes
desde que os mesmos sejam do ensino médio.
5. Músicas e/ou poemas que instiguem a violência, tenham termos ofensivos ou
qualquer tipo de preconceito serão desconsiderados.
6. Todo o material de comunicação estará disponível no site do colégio.
7. Não serão aceitos trabalhos em prosa ou prosa poética.
8. Casos omissos neste regulamento serão decididos pela organização do festival.
Belo Horizonte, 14 de junho de 2018.
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