Open Mic
REGULAMENTO
1. INSCRIÇÕES
1.1. As inscrições devem ser feitas no link publicado no site da escola
(www.colegiooswald.com.br) e nas redes sociais do colégio, de 12 a 29 de
abril, mediante preenchimento completo da ﬁcha de inscrição online, que
consiste em:
- Ler e aceitar os termos do Regulamento.
- Preencher os dados do responsável pela inscrição.
- Preencher os dados da apresentação.
- Enviar o arquivo (vídeo ou áudio) de sua apresentação.
1.2. As participações podem ser feitas individualmente ou coletivamente por
todos os estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I,
familiares, professores, funcionários e ex-alunos.
1.3. A apresentação artística é livre (declamação; desenho e pintura;
fotograﬁa; artes híbridas; projetos de vídeos; dança; música; contação de
histórias etc.), porém, é obrigatório que o conteúdo seja essencialmente
em língua inglesa, respeitando as habilidades das crianças, para que elas
se sintam confortáveis e tenham prazer em participar do evento.
1.4. As participações podem ser gravadas e enviadas em formato de áudio ou
vídeo (mp3, avi, wav, mpeg4 ou mov). IMPORTANTE: vídeos devem ser
gravados na horizontal.
1.5. No caso de apresentações de desenho, pinturas e fotograﬁas, é indicado
que seja feito um vídeo com a sequência de imagens e, caso queira, insira
uma música, declamação ou leitura.
1.6. Os arquivos enviados serão validados tecnicamente e a lista de
conﬁrmação e ordem de apresentação será disponibilizada nas redes sociais
e no site do colégio.
1.7. No término do período de inscrições, todos os participantes receberão
um e-mail da Coordenação de Projetos e Produção Cultural validando o
arquivo enviado e conﬁrmando a participação.
1.8. Não serão aceitas inscrições fora do prazo.

2. QUESTÕES GERAIS
2.1. A ordem de apresentação será deﬁnida por uma equipe de curadoria
formada pelos docentes de língua inglesa da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental I do colégio.
2.2. Em caso de dúvidas sobre informações e conteúdo desta atividade, envie
e-mail para: cultural@colegiooswald.com.br.
3. AUTORIZAÇÃO DE DIREITO DE USO DE IMAGEM E DE INFORMAÇÃO
3.1. Ao submeter o formulário de inscrição, os responsáveis pela inscrição
declaram-se cientes de que o Colégio Oswald de Andrade utilizará suas
informações (incluindo dados pessoais) para o estritamente necessário à
realização desta atividade, aplicando todas as medidas de segurança e
conﬁdencialidade previstas legalmente.
3.2. Os participantes que estiverem inscritos cedem o direito de uso de sua
imagem para ﬁns de transmissão e divulgação única e exclusivamente do
Open Mic.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
4.1. Eventuais questões não esclarecidas no presente regulamento serão
decididas pelos organizadores do evento, com aval da Direção-Geral do
Oswald.
4.2. Caso queira alguma dica de como preparar sua apresentação, consulte o
material de apoio que criamos: Dicas para Open Mic.
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