
REGULAMENTO – TEM MÚSICA “IN CASA” 
COLÉGIO VISÃO 

 
O projeto visa à interação de toda a comunidade escolar das duas unidades do Colégio Visão com o                  
mundo por meio das plataformas digitais e possui a finalidade de levar música e alegria para os lares de                   
nossos alunos. 
O Tem Música “In Casa” será transmitido em forma de live pelo canal oficial do Colégio Visão no                  
YouTube. 
Os alunos que desejarem participar do projeto deverão gravar um vídeo, cantando uma música de sua                
preferência. 
 

COMO PARTICIPAR 
 
1. O participante deverá gravar um vídeo, de até 2 (dois) minutos e 30 (trinta) segundos, na                 
HORIZONTAL (aparelho deitado, vídeo em modo paisagem). Caso o vídeo ultrapasse o tempo limite,              
serão apresentados na transmissão apenas os 2 primeiros minutos e trinta segundos (2min30s). 
 
2. É permitido o envio de apenas 1 (um) vídeo por participante. Caso seja enviado mais de um, será                   
considerado inscrito o primeiro vídeo enviado pelo participante. 
 
3. Os vídeos deverão ser enviados, à escola, por e-mail: mktcolegiovisao@gmail.com ou pelo             
WhatsApp: (61) 99812-7200, com os seguintes DADOS OBRIGATÓRIOS: unidade que estuda, nome            
do aluno, série e idade. Caso o participante esteja com dificuldades de enviar seu vídeo, ele deve entrar                  
em contato por e-mail ou pelo WhatsApp. 
 
4. Serão aceitas inscrições individuais ou em duplas para se apresentarem (nos dois casos, todos               
devem ser alunos do Colégio Visão). A respeito do prêmio, caso alguma dupla seja campeã, o prêmio                 
será dividido igualmente entre os dois integrantes. 
 
5. Está autorizado o uso de instrumentos musicais na execução das músicas. O aluno poderá cantar e                 
tocar ao mesmo tempo ou contar com a ajuda de alguém para acompanhá-lo. Nesse último caso,                
apenas os alunos inscritos no projeto serão avaliados. 
 
6. É possível que seja solicitado mais de 1 (um) vídeo no decorrer do projeto, e, ainda, os vídeos                   
recebidos poderão ser recusados. Em se tratando de recusa, nova gravação pode ser solicitada caso a                
equipe julgadora entenda que o primeiro vídeo esteja incompatível, inadequado ou de baixa qualidade              
para a exibição no projeto. 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 
• Afinação e respiração 
• Timbre e colocação de voz 
• Postura de palco e originalidade 
• Harmonia entre instrumentos, vozes e/ou playback musical  
 
Em caso de empate em qualquer fase os Jurados definirão o “candidato vencedor”. 

 
 
 



CÁLCULO DOS VOTOS 
 

Cada Jurado irá avaliar o candidato do dia de acordo com os critérios de avaliação mensurados de 0 a 
10, após somar os resultados dos 4 itens avaliados será feito uma média do resultado dos jurados 
totalizando um valor X (0 - 10) que será a “Nota” parcial do aluno. Durante a transmissão será 
disponibilizado um QR Code onde as famílias poderão votar em seu candidato favorito. Após encerrar 
as votações, os votos serão computados e será acrescido um bônus na nota do candidato de acordo 
com sua “classificação do público”: 
1º mais votado - 20% bônus em sua média avaliada pelos jurados. 
2º mais votado - 10% bônus em sua média avaliada pelos jurados. 
3º mais votado - 5% bônus em sua média avaliada pelos jurados. 
A nota final de cada participante será a “média dos jurados” acrescido do “bônus do público” (se 
houver).  
Assim cada etapa será classificatória e os que atingirem as maiores notas irão para a próxima fase de 
acordo com as fases que serão apresentadas em cada fase do projeto. 

 
DATAS 

 
• 12/05 a 18/05 – Prazo para o envio dos vídeos. 

• 18/05 a 20/05 – Período de seleção dos melhores vídeos, por meio de uma banca avaliativa que                  

apresentará os escolhidos aos jurados. 

• 21/05 – Estreia do projeto, às 18h, em uma transmissão ao vivo, no canal oficial do Colégio Visão no                    

Youtube (youtube.com/colegiovisao). 

• 28/05, 04/06 e 11/06 – Etapas classificatórias, transmitidas ao vivo, no canal do Colégio Visão no                 

YouTube. 

• 18/06 – GRANDE FINAL. Transmitida ao vivo, no canal do Colégio Visão no YouTube. 

*As datas podem sofrer alterações ao longo do projeto. 
 

PREMIAÇÕES 
 
GRUPO YOUNG: R$ 1.000,00 (1 mil reais) para o 1º colocado, R$ 500,00 (quinhentos reais) para o 2º                  
colocado e R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para o 3º colocado. 
 
GRUPO TEEN: R$ 1.000,00 (1 mil reais) para o 1º colocado, R$ 500,00 (quinhentos reais) para o 2º                  
colocado e R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para o 3º colocado. 
 
* Os valores serão pagos em dinheiro ou depositados na conta do responsável financeiro do aluno. 
* Em caso de participação de duplas o prêmio será dividido. 
 

 
“Sem música, a vida seria um erro.” 

(Friedrich Nietzsche) 
 

 


