
                                                                            
 

CONCURSO – PONTINHA DE TALENTO 2019 
 
 

REGULAMENTO 
 
 

I – INTRODUÇA ̃O 
 

O presente Regulamento fixa as normas para a realização do Concurso – PONTINHA DE 
TALENTO – do Agrupamento de Escolas Braamcamp Freire, no ano letivo 2018/2019, organizado 
pelo Clube de Música e de Dança “O Som da Frente” e pela Coordenação do Plano Anual de 
Atividades.  
 

II – OBJETIVOS 
 

O Concurso tem como objetivos: 
 
a) Estimular o aparecimento de novos talentos no domínio artístico. 
b) Fomentar o gosto pelas apresentações em público. 
c) Desenvolver a autonomia e a responsabilização nos alunos, promovendo o comprometimento 
pela qualidade da sua apresentação. 
d) Proporcionar situações de convívio entre alunos, pais, professores e outros elementos da 
comunidade educativa.  
 

III – INSCRIÇÕES 
 

1 - As inscrições serão aceites a partir da divulgação deste Regulamento, prevista para o dia 5 de 
abril de 2019.   
2 - Poderão inscrever-se alunos de todas as escolas do Agrupamento de Escolas Braamcamp Freire, 
desde o 1.º ano ao 12.º ano. 
3 - A inscrição é gratuita e facultada pela organização. Os interessados que pretendam participar 
deverão preencher e entregar a Ficha de Inscrição nos dias destinados para o efeito na Biblioteca da 
Escola ou ao professor da turma, no caso do 1.º ciclo, até ao dia 8 de abril de 2019, inclusive. 
4 - A Ficha de Inscrição é acompanhada por um termo de responsabilidade que deve ser assinado 
pelo encarregado de educação, no caso de o aluno chegar à final.  
 

IV – PARTICIPAÇÃO 
 
1 - O concurso é aberto a todos os alunos do Agrupamento de Escolas Braamcamp Freire 
interessados e que desejem concorrer, individualmente ou em grupo, nos termos seguintes: 
a) As categorias aceites a concurso são as seguintes: Dança, Canto, Instrumento, Livre. 
b) Cada aluno só pode participar numa categoria, sendo a categoria Livre uma atuação que 
combine duas das restantes categorias ou que não corresponda a nenhuma das outras. 
c) Os alunos podem participar individualmente ou em grupo, que, neste caso, não poderá exceder 6 
elementos. 
2 – Cada atuação deverá ter uma duração entre 2 e 5 minutos. 
3 – O concurso será disputado em três fases, divididas por escalões etários relativos a diferentes 
ciclos (1.º ciclo, 2.º e 3.º ciclos, secundário):  
a) Uma audição, na quarta-feira, dia 10 de abril, entre as 17 e as 20 horas, no auditório da Escola 
Secundária Braamcamp Freire, onde o júri procederá a uma seleção dos candidatos; 
b) Uma segunda atuação, na segunda-feira, dia 29 de abril, entre as 17 e as 20 horas, no auditório 
da Escola Braamcamp Freire, dos candidatos selecionados na audição anterior. Nessa segunda 
atuação, o júri procederá à seleção dos candidatos finalistas; 
c) Atuação final, no Dia do Agrupamento, dia 3 de maio, em hora a definir, dos três finalistas, por 
faixa etária, de cada uma das categorias a concurso – Dança, Canto, Instrumento e Livre.  



                                                                            
4 – Constitui responsabilidade dos candidatos diligenciarem o material necessário à sua atuação, 
sob pena de não poderem atuar. 
5 – Antes e após a audição, os candidatos poderão ter o acompanhamento de um professor 
orientador que os auxiliará nos ensaios e na preparação para a segunda atuação e atuação final, 
caso façam parte dos 3 finalistas.  
6 – Se algum dos finalistas não puder estar presente na final, deverá comunicar tal facto com uma 
antecedência mínima de 72 horas, caso em que se procederá a uma repescagem do melhor 
classificado, a seguir aos 3 finalistas.  
 

V – JÚRI 
 
1 – O Júri será constituído por quatro elementos: três docentes ou membros da comunidade 
educativa do Agrupamento de Escolas Braamcamp Freire e um quarto elemento, que só estará 
presente na Final, como convidado. 
2 – Cada candidato será pontuado entre um e dez valores, por jurado, de acordo com os critérios 
específicos definidos pelos membros do Júri. 
3 – O Júri poderá deliberar em conjunto quando for necessário tomar qualquer decisão não 
contemplada no presente Regulamento. 
4 - Das deliberações do júri não há reclamação ou recurso.  
 

VI – PRÉMIOS 
 
1 – Na Final serão atribuídos prémios ao primeiro dos classificados de cada uma das categorias a 
concurso, por faixa etária. 
2 – Os restantes candidatos receberão Diplomas de Participação.  
 

VII - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
1 - A inscrição e seu conteúdo serão de inteira responsabilidade de cada candidato. 
2 - Ao inscrever-se no Concurso, o candidato concorda com todas as regras deste Regulamento. 
3 – A audição e as fases seguintes do Concurso serão efetuadas no auditório da Escola Secundária 
Braamcamp Freire. 
4 - É da responsabilidade dos candidatos todo e qualquer material ou equipamento que a Escola 
não possua ou não possa disponibilizar e que os concorrentes considerem necessários à sua 
apresentação. 
5 - Uma vez inscritos, os candidatos concordam com a utilização dos seus nomes e imagens 
captadas durante o decorrer do concurso, nomeadamente na página do Agrupamento. 
6 – A divulgação das datas das inscrições, audições e listas dos candidatos selecionados será 
efetuada por comunicado interno e na página da Internet do Agrupamento (http://aebf.pt) e 
através de cartazes afixados em espaços públicos das escolas. 
7 – A Organização não se responsabiliza pela não comparência dos candidatos nas audições e na 
final. 
8 – Situações omissas no presente regulamento serão resolvidas pela organização, não havendo 
lugar a reclamação ou recurso das respetivas deliberações.  
 
 

Pontinha, 4 de abril de 2019 
 

Clube de Música e de Dança “O Som da Frente”  
Coordenação do PAA do Agrupamento de Escolas Braamcamp Freire  


