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12° Fest Art 

Festival Estudantil de Teatro de São Sebastião 

Regulamento 

 

 

 

O Diretor Presidente da Fundação Educacional e 

Cultural de São Sebastião Deodato Sant’Anna 

- FUNDASS, no uso de suas atribuições, torna público 

o Edital n°07/2019, Processo Administrativo 1087, 

Regulamento do 12° Fest Art - Festival Estudantil de 

Teatro de São Sebastião, no Teatro Municipal de São 

Sebastião, de 07 a 11 de Outubro de 2019. 

 

 

Objetivo 

 O 12º FestArt – Festival Estudantil de Teatro de São Sebastião é realizado pela Prefeitura de São Sebastião, por 

meio da Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião Deodato Sant’Anna – FUNDASS  e da SEDUC – Secretaria 

Municipal de Educação de São Sebastião e tem os seguintes objetivos: 

 incentivar o estudo teórico e prático do teatro dentro do universo escolar, em especial aos estudantes dos 

ensinos fundamental; 

 fomentar o movimento teatral a partir dos grupos artísticos do Projeto Jovens em Atuação promovido pela 

SEDUC; 

 promover o intercâmbio cultural e divulgar as artes cênicas na região. 

 

 

1 Das Inscrições 

 

1.1 Poderão participar do festival todos os grupos de teatro vinculados ao Projeto Jovens em Atuação; 

1.2 As inscrições serão recebidas até 30 de agosto de 2019, pessoalmente, preenchidas em ficha própria do festival, 

enviadas ou entregues dentro do prazo limite das inscrições, para: 

 

12º FestArt – Festival Estudantil de Teatro de São Sebastião  

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE SÃO SEBASTIÃO DEODATO SANT’ANNA – FUNDASS 

Endereço: Rua Expedicionário Brasileiro, 171 – Centro Histórico - São Sebastião 

 

1.3 O material terá como referência, para sua aceitação, a sua data de protocolo; 

1.4 O horário de recebimento na FUNDASS é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17 horas; 

1.5 No ato de inscrição deverá ser apresentado: 

a) Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada pelo responsável; 

b) 01 cópia do texto; 

c) 05 fotos da encenação (digitalizadas e em resolução mínima de 300 DPIs); 
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d) Breve descritivo das atividades realizadas na escola no decorrer do ano de 2019 no Projeto Jovens em 

Atuação; 

e) Currículo do diretor da peça;  

f) Sinopse da peça (até 10 linhas – Tamanho 10 – Fonte Arial); 

g) Proposta de encenação (até 15 linhas – Tamanho 10 – Fonte Arial); 

h) Autorizações do autor ou do órgão competente para utilização do texto e das músicas; 

i) Ficha técnica da peça com todos os integrantes do grupo e sua função (Ficha F2 anexa); 

j) Autorização para participação assinada pelos pais ou responsável legal; 

k) Autorização para Uso de Imagem assinada pelos pais ou responsável legal; 

l) Lista contendo nome completo de todos os integrantes do grupo, número de matrícula, série do aluno e o 

nome da escola. 

1.6 As inscrições que não apresentarem todos os documentos requeridos no item 1.5 serão automaticamente 

canceladas; 

1.7 Cada escola participante poderá inscrever até 1 peça por segmento (Ensino Fundamental I e Ensino 

Fundamental II); 

1.8 A peça de teatro inscrita deverá obedecer ao tempo mínimo de 20 minutos e tempo máximo de 40 minutos; 

1.9 Podem compor a ficha técnica da peça até 20% de integrantes que não estejam vinculados a a instituição de 

ensino inscrita, observando-se o item 1.1 deste regulamento; 

1.10 O material de inscrição da peça não será devolvido, passando a fazer parte do acervo do festival. 

 

2 Das Apresentações 

2.1 As apresentações serão realizadas no Teatro Municipal de São Sebastião, localizado na Avenida Dr. Altino 

Arantes, 02 – Centro Histórico, São Sebastião – São Paulo; 

2.2 O cronograma das apresentações será divulgado a partir do dia 06 de setembro de 2019; 

2.3 As apresentações compreenderão os períodos: 

Datas Inicio da Montagem: 

Adereços e Cenários 

Horário da Apresentação 

De 07 a 09 de outubro de 2019 
30 minutos antes de cada 

apresentação 
9h30, 11h, 13h30 e 15h 

Dia 10 de outubro de 2019 
30 minutos antes de cada 

apresentação 
9h30, 11h, 13h30,15h e 16h30 

Dia 11 de outubro de 2019 

Apresentação de Peça 

Teatral Convidada e 

Premiação – Segmento 

Fundamental I 

10h 

Dia 11 de outubro de 2019 

Apresentação de Peça 

Teatral Convidada e 

Premiação – Segmento 

Fundamental II 

14h 

 

2.4 A entrada do público deverá acontecer 10 minutos antes do início da peça, impreterivelmente. O atraso da peça 

resultará em penalidades classificatórias do grupo; 

2.5 Após a apresentação da peça haverá um bate-papo entre o grupo, a Comissão de Apreciação e o público 

presente. 
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3 Da premiação e ajudas de custo 

3.1 A Comissão de Apreciação do 12° FestArt entregará troféus e certificado para: 

 Ator Destaque – Fundamental I; 

  Ator Destaque – Fundamental II; 

 Atriz Destaque – Fundamental I; 

 Atriz Destaque – Fundamental II; 

 Ator Coadjuvante Destaque Fundamental I; 

 Ator Coadjuvante Destaque Fundamental II;  

 Atriz Coadjuvante Destaque Fundamental I;  

 Atriz Coadjuvante Destaque Fundamental II;  

 Diretor Destaque Fundamental I; 

 Diretor Destaque Fundamental II; 

 Cenografia Destaque Fundamental I; 

 Cenografia Destaque Fundamental II; 

 Figurino Destaque Fundamental I; 

 Figurino Destaque Fundamental II; 

 Maquiagem Destaque Fundamental I; 

 Maquiagem Destaque Fundamental II; 

 Sonoplastia Destaque Fundamental I; 

 Sonoplastia Destaque Fundamental II; 

 Roteiro Destaque - Fundamental I; 

 Roteiro Destaque - Fundamental II; 

 3° Melhor Peça - Fundamental I; 

 2° Melhor Peça - Fundamental I; 

 1° Melhor Peça - Fundamental I; 

 3° Melhor Peça - Fundamental II; 

 2° Melhor Peça - Fundamental II; 

 1° Melhor Peça - Fundamental II. 

 

3.2 Além dos troféus e certificados, o 12° FestArt oferecerá aos primeiros lugares de cada segmento um passeio 

para uma vivência com um grupo profissional de teatro; 

3.3 Também serão entregues certificados para cada integrante dos grupos participantes; 

3.4 A decisão da Comissão de Apreciação é irrecorrível, sendo-lhe facultado deixar de premiar, se julgar que os 

objetivos do item 3.1 não foram atingidos, bem como criar novas premiações; 

3.5 A Comissão de Apreciação será formada por profissionais renomados da área teatral e pedagógica; 

3.6 Os resultados do 12º FestArt serão apresentados no dia 11 de Outubro de 2019, em cerimônias de premiação 

que serão realizadas no Teatro Municipal de São Sebastião, às 10 horas, para grupos do segmento 

Fundamental I e às 14 horas, para grupos do segmento Fundamental II, em conjunto com apresentações da 

peça teatral de encerramento. 
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4 Das Responsabilidades da Produção das Peças 

4.1 Todas as despesas relativas a transporte e alimentação dos grupos durante a realização do festival serão de 

responsabilidade das unidades escolares e da SEDUC; 

4.2 As alterações na ficha técnica do grupo deverão ser informadas até 04 de outubro de 2019 e endereçadas para 

o e-mail festartss2019@gmail.com, em conformidade com os dados da ficha de inscrição; 

4.3 A permanência no recinto de apresentação, no momento de montagem, só será permitida aos integrantes dos 

grupos que constem na ficha técnica, mediante a apresentação de crachás. Os demais (familiares, amigos, 

funcionários da instituição que o grupo representa, entre outras pessoas) só terão entrada permitida juntamente 

com a liberação da plateia; 

4.4 No dia da apresentação a equipe técnica do Teatro Municipal de São Sebastião estarão à disposição do grupo a 

partir das 8h30, com parada para almoço das 12 horas às 13 horas. 

4.5 Cada grupo participante deverá trazer seus adereços cênicos de acordo com as necessidades da peça; 

4.6 Durante o bate -papo, o grupo deverá indicar pessoas para retirar todo o seu material cênico. (Palco e Camarins) 

que deverá executar o serviço no tempo máximo de 15 minutos. A organização do evento não se 

responsabilizará pelos danos e perdas desses materiais. 

 

5 Finais  

5.1 A simples inscrição no 12º FestArt  implica na aceitação e concordância com todos os termos do presente 

regulamento; 

5.2 Os casos omissos neste regulamento serão dirimidos pela Equipe Organizadora do 12° FestArt; 

5.3 Outras informações poderão ser esclarecidas pelo telefone (12) 38922815, de segunda a sexta-feira, das 9h às 

17 horas ou pelo e-mail festartss2019@gmail.com. 

 

 

 

 

São Sebastião, 28 de junho de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristiano Teixeira Ribeiro                                                               

Diretor Presidente da FUNDASS 

Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião “Deodato Sant’Anna”                                 

 

 

 

 

 

mailto:festartss2019@gmail.com
mailto:festartss2019@gmail.com
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FICHA DE INSCRIÇÃO – 12° Fest Art                              

F.1 

 

Peça Teatral: 

 

 

Tempo de Duração 

Nome do Grupo 

 

 

Nº de integrantes 

 

Responsável: 

 

 

Fone: 

(        ) 

Residencial 

 

Comercial Fax 

 Celular: 

 

E-mail 

Cidade 

 

Estado 

Autor Adaptação 

 

(     )  Comédia  

(    )  Drama  

(    )  Outros  (cite o gênero):  

_______________________________________________________________________________ 

 

A peça é recomendada para maiores de _________ anos.  

 

A peça necessita de espaço alternativo de apresentação? 

(    )SIM  (    )NÃO  

Qual?___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Declaro estar ciente e de acordo com o regulamento do 12° FestArt 

 

  

                                    _____________________________  

 Data: __ /___/2019                                                                                                                              

Assinatura/Responsável pelo Grupo 
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FICHA TÉCNICA – 12° Fest Art 

F.2 

Nome do Grupo: 

 

Peça Teatral: 

 

 

Autor: 

 

Adaptação de: 

Diretor: 

 

Figurino: 

 

Cenografia: 

 

Maquiagem: 

 

Sonoplastia/criação: 

 

Operador de som:  

Pesquisa: 

 

Outros (contrarregra, assistentes...) 

 

 

  

ATOR/ATRIZ (NOME LEGÍVEL) 

 

PERSONAGEM 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                    _____________________________  

 Data: __ /___/2019                                                                                                                             

Assinatura/Responsável pelo Grupo 
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D) BREVE DESCRITIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA ESCOLA NO DECORRER DO ANO 

DE 2019 NO PROJETO “JOVENS EM ATUAÇÃO” 
F.3 

Nome do Grupo: 

 

Peça Teatral: 

 

Como surgiu, data de fundação: 

 

Cite principais atividades realizadas na escola no decorrer do ano de 2019 no projeto jovens em atuação (se houver): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

_______________________ 

Data: __ /___/2019                                                                                                                               

Assinatura/Responsável pelo Grupo 
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12° Fest Art 

F.4 

Nome do Grupo: 

 

Peça Teatral: 

Autor: 

 

Adaptação de: 

 

SINOPSE: A Sinopse deve ter as linhas gerais sobre peça, informando ao espectador o que ele vai ver. Deve conter 

o tema (ação principal, as ações paralelas e sub-ações), os personagens e suas características físicas e 

psicológicas, a temporalidade e a locação da ação (ou ações). A sinopse deve deixar o espectador com vontade de 

assistir a seu trabalho. 

  

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE ENCENAÇÃO: Em linhas gerais, o diretor deverá dissertar sobre: motivação que o levou à escolha 

do texto ou tema; objetivos e justificativas; pesquisas realizadas; gênero da linguagem; método de direção e 

interpretação; processo de ensaio; concepção do cenário, figurinos e adereços, som e demais elementos utilizados 

na montagem da peça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    _____________________________ 

 Data: __ /___/2019                                                                                                                             

Assinatura/Responsável pelo Grupo 

 


