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BOLETIM 1 

INFORMAÇÕES GERAIS E REGRAS DE PARTIPAÇÃO 

  

1. DATA E LOCAL  

Abertura: 04 de maio de 2019, às 9h30min.  

Encerramento: 05 de maio de 2019, às 11h00.  

Local: Centro de Eventos Governador Luiz Henrique da Silveira , São Lourenço do Oeste – SC 

 

2. OBJETIVOS  

O Festival Cultural Escoteiro tem por objetivo incentivar os participantes a conhecer, cantar e preservar 

as tradições das músicas escoteiras, bem como estimular os novos talentos na composição de canções.  

Pretendemos que este encontro seja um ambiente de amizade e integração, motivando os jovens na 

conquista de especialidades e no próprio desenvolvimento pessoal.  

3. DISPOSIÇÕES GERAIS   

O Festival Cultural Escoteiro da Canção será sediado no município de São Lourenço do Oeste – SC, sob 

coordenação do 149º Grupo de Escoteiros Bracatinga.  

Poderão participar do Festival todos os Grupos Escoteiros devidamente inscritos na UEB e participantes 

dos distritos Oeste, Centro Oeste, Vale do Rio Uruguai, Extremo Oeste.  

4.  INFRAESTRUTURA DISPONIBILIZADA  

4.1. Abertura do Campo, Recepção e Fechamento do Campo:  

As acomodações serão em forma de acantonamento, o campo estará aberto a partir das 8h00min do 

dia 04 de maio e a entrada deverá seguir os procedimentos que serão disponibilizados no Boletim 2. O 

Campo deverá estar totalmente desocupado até às 14h00min do dia 05 de maio.  

4.2. Área de Acantonamento:  

 O local estará a cargo de um “Chefe de Campo” e será uma área compartilhada entre todos os 

participantes. Devidamente identificada por Grupo Escoteiro 

 Não haverá uma área separada para os lobinhos.  

 Cada Grupo escoteiro poderá ter somente uma barraca para guardar pertences. 

 No local há diversos banheiros para toca de roupas, mas o banho será limitado a horários e 

locais específicos a serem informados no Boletim 2. 

 

5.  REGRAS BÁSICAS  

Participam as canções divididas nas seguintes categorias de avaliação: Lobinho, Escoteiro, Sênior, 

Pioneiro/Chefia e composição Escoteira. 
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Em todas as categorias poderão ser inscritas canções Individuais e Coletivas, sendo que cada membro 

juvenil / chefia poderão participar de no máximo, 01 (uma) apresentação individual e 02 (duas) coletivas.  

As apresentações coletivas deverão ser compostas por membros do mesmo ramo, Chefia só pode 

participar com Pioneiros, mesmo em apresentações coletivas. 

Os membros poderão apresentar uma interpretação de uma canção escoteira ou uma paródia de 

canção com tema escoteiro. 

Poderão ainda apresentar uma composição inédita, onde todos os ramos concorrerão junto na 

categoria composição. 

OBS.: Para participar do evento é obrigatório que o G.E. inscreva pelo menos uma música em qualquer 

categoria.  

Será liberado o uso de playbacks instrumentais ou similares (inclusive programação inteiramente 

pronta em sequencers, sintetizadores ou similares).  

 Cada grupo poderá trazer até 2 (DOIS) participantes de fora do Movimento Escoteiro para fazer 

acompanhamento instrumental.  

 Durante a execução das músicas poderão ser utilizados roupas e adereços que caracterizem ou 

dramatizem a letra que estão representando em pauta.  

Todas as manifestações de protesto deverão ser feitas através do chefe de seção, por escrito e dirigidas 

exclusivamente a comissão organizadora. 

6. AVALIAÇÃO DO FESTIVAL  

Os jurados serão pessoas técnicas ligadas à música e à cultura, neutras no movimento escoteiro, 

formando uma banca julgadora de 3 (TRES) integrantes.  

Cada jurado irá atribuir uma nota de 0 a 10, com duas casas decimais, levando em consideração a 

performance musical do candidato.  

Os candidatos terão tempo máximo de 06 (seis) minutos para realizar e finalizar sua apresentação, a 

contar do tempo em que a equipe de som (organização) termina seu serviço de preparação entre um 

número e outro.  

Grupos que ao instalarem-se no palco ou tiveram abandonando o palco após a apresentação e 

visivelmente atrapalharem o trabalho da equipe técnica que presta serviços de sonorização, será punido 

com 5 pontos em sua pontuação geral por minuto cheio de atraso. 

A equipe de organização e jurados não se responsabilizarão por erros de execução no 

acompanhamento musical ou erros de mídia digital. 

Serão avaliadas duas categorias distintas em cada ramo: individual e coletiva e ainda composições.  

As notas dos jurados não serão divulgadas individualmente.  



‘ 

V FESTIVAL CULTURAL ESCOTEIRO DA CANÇÃO 

04 E 05 DE MAIO DE 2019 

149 GE BRACATINGA - SÃO LOURENÇO DO OESTE – Sc 

V FESTIVAL CULTURAL 

ESCOTEIRO DA CANÇÃO 
04 E 05 DE MAIO DE 2019 

 

7.  ESTRUTURA   

A organização colocará à disposição dos participantes equipamentos de som de ótima qualidade, 

incluso: retornos, microfones, uma bateria, um teclado e 4 (QUATRO) cabos P10 para violão, guitarra, 

contrabaixo, etc. Os demais instrumentos que porventura serão utilizados serão por conta dos 

participantes.   

OBS: Os instrumentos podem ser confeccionados pelos próprios participantes.   

As apresentações ocorrerão no Teatro Prof. Arno Ignácio Etges, anexo ao centro de eventos. 

8. PREMIAÇÃO   

Serão Premiados os três primeiros colocados (entende-se 1°, 2° e 3° lugares) de cada ramo em cada 

categoria (individual e coletivo) e ainda uma premiação para a categoria composição, em forma de troféu, 

salvo inscrições insuficientes em determinada categoria/ramo. 

9. INSCRIÇÕES   

A inscrição é efetivada mediante o preenchimento eletrônico da ficha de música (tantas quanto forem 

as apresentações do grupo), preenchimento eletrônico da ficha de grupo em festival.bracatinga.com.br ou 

icsl.saolourenco.sc.gov.br/festivalescoteiro e envio do comprovante de depósito para 

festival@bracatinga.com.br 

OBS: A Ficha de Saúde Individual deverá ser entregue no momento da chegada ao campo.  

As inscrições se encerram no dia 24 de abril de 2019.  

O valor da inscrição será divulgado no Boletim 2. 

10. CONTATOS 

 

 GRUPO WHATS APP: 

o https://chat.whatsapp.com/JS4FEUetAVeBrdKqNsgIXq 

 

 DANIEL DE CESARO – PRESIDENTE DA CCO 

o daniel@farmaciaunivida.com.br 

o (49) 9 8435 4884 

 

 EVANDRO LAZAROTTO – PRESIDENTE GE BRACATINGA 

o evandro.lazzaroto@gmail.com 

o (49) 9 9911 0792 

 

CONTAMOS COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS 

SEMPRE ALERTA!!!!! 

https://festival.bracatinga.com.br/
http://icsl.saolourenco.sc.gov.br/festivalescoteiro
https://chat.whatsapp.com/JS4FEUetAVeBrdKqNsgIXq
mailto:daniel@farmaciaunivida.com.br

